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Onze medewerkers, lezers en adverteerders willen wij allereerst
bij deze onze beste wensen voor 1975 doen toekomen. Aan de archiefkommissie van ons streekarchivariaat betuigen wij wede% onze oprechte dank voor de geboden morele en materiële steun.
Met deze aflevering van Caftpinia wordt de vierde jaargang afgesloten. Door overlijden en verhuizing zijn ons enkele abonraes ontvallen.
Ondanks dit verlies is het aantal onzer lezers gegroeid.
In ons voorwoord van aflevering 15 spraken wij over :ampinia als
over "een periodiek voor velen door velen". Bij de afslijting van deze
vierde jaargang willen wij de klemtoon nog eens leggen ci de historische dokumentatie. Deze stond ons in de planning van het eerste uur
eveneens duidelijk voor ogen. Campinia zou na enkele jaran reeds een
or
naslagwerk worden, waarin onderzoekers op diverse hist ische terreinen het voor hun interessegebied belangrijke materiaal zruden kunnen
aantreffen. Ten overvloede wijzen wij nog eens op de in 976 door ons
af te leveren gemengde index op de eerste 5 jaargangen vin Campinia,
een boekdeeltje, dat naar schatting 200 á 250 bladzijden zal bevatten
en waarin alle namen (personen, huizen, percelen, vel amen en andere
toponiemen) en behandelde onderwerpen in alfabetische c're staan vermeld. Tot heden mochten wij van onze lezers 132 aanvragervoor deze
index ontvangen. Om de druk echter financieel haalbaar "t kunnen maken
moet een afname van 800 exemplaren warden gegarandeerd. Ij adviseren
onze abonnees genoemde unieke ingang bij deze historisch dokumentatie
aan de ontvangen 20 afleveringen van Campinia te willen oevoegen. U
zult dan met een bepaalde opzet onze periodiek herlezen n uit het
geboden materiaal met vrucht Uw eigen konklusies en kompsities formeren. Wij zien Uw inschrijving voor deze index spoedig égemoet om
een definitieve beslissing aangaande de druk te kunnen nmen.
Lezers, die hun abonnement over 1974 nog niet hebben betaald, verzoeken wij vriendelijk, dit zo spoedig mogelijk te wille doen. Tevens
verzoeken wij alle abonnees, hun bijdrage over 1975 bij 'ooruitbetaling te voldoen. Voor Uw medewerking in deze onze onreche dank.
De redaktie.
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- 160 I. a. DE STEENSELSCHE PIER
(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
"Be korenakkers te Steensel", zegt Hanewinckel in zijn Reijse door
de Majorij, "leveren veel graan, dat om zijn zuiverheid geroemd
wordt." Of dat waar is, betwijfel ik. De gronden zijn er dor en
droog en schraal; er leven dus weinig regenwormen, engerlingen en
larven in, bijgevolg ook weinig mollen.
Een ooievaar ving in een weide te Veldhoven een mol en vloog daarmee ver weg over de akkers van Steensel heen. Hier dreigde de eiber
het beest te laten vallen, waarop het arme dier kermend smeekte,
geen gevolg te geven aan zijn voornemen, "want" zegt hij "hier zou
ik spoedig bij gebrek aan pieren van honger het leven laten. Neem
me verder mee tot de akkers van Eersel!" - Te Steensel leeft slechts
één pier, en die ligt in de tuin van de pastoor aan een ketting. Wie te Steensel durft spreken van "den pier" of van "vette ossen",
loopt groot gevaar, het dorp uitgedreven te worden.
I. b. DE OIRSCHOTSE KLEPPERMAN

- 161 een zalig nieuwe jaar."
Bij de dood van A. Vervoort is de fooi door de gemeenteraad afgeschaft, maar het tractement verhoogd tot f 100,--. Met 1 januari
1915 is de klepperman afgeschaft en op pensioen gesteld, Zijn naam
was A. Meeuws.
I. c. HIJ WEES DE WEG NAAR 'T OIRSCHOTSE PANNENHUIS
(opgetekend door Meester C. Rijken)
Te Oirschot kwamen op zekeren dag twee huzaren te paard, die daar
in't Pannenhuis noesten worden ingekwartierd, Ze wisten de weg niet
en vroegen daarom aan een oud manneke dat voor de deur van z'n stulp
stond en de ruiters met oogen van verbazing aanstaarde: "Zeg, bn2R,
waar ligt ergens het Pannenhuis?" "Gaat", zo gaf het manneke ten
antwoord, "100 meter door, draai daar je rechterarm af, 100 meter
verder draai je je linkerarm af, en als je dan den gindschen molen
op je rug hebt, dan loop je je kop tegen den gevel van't Pannenhuis
kapot!". "Dank je, baas" was het antwoord en de ruiters vervolgden
hun weg.

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
Op last van de Staten-Generaal moest Oirschot in 1722 een KLEPPERMAN
aanstellen. Als zoodanig werd benoemdJanvan Oeckel; hij genoot een tractement van f 30,-- 's jaars en moest daarvoor eiken nacht vier ronden maken. In 1751 vroeg hij verhooging van salaris; men weigerde
het hem, maar stond toe, dat hij met Nieuwjaar een omgang mocht houden bij de ingezetenen, om bij de meergegoeden 8 duiten, bij de minder gefortuneerden 4 duiten op te halen.
Een opvolger van Jan van Oeckel namelijk Toon Vervoort (alias Toon
Jan Griete) zong bij zijn rondgang op Ouwejaarsavond het volgende
liedje:
Om 11 uur: "Hier kom ik nog eens aangetreden,
't is van't jaar de laatste keer,
al die slaapt in rust en vrede,
al die waakt die dankt den Heer,
peijst op Uwen laatsten strijd
en Uw ziele zaligheid."
Om 12 uur: "Hier kom ik al weer aangetreden,
't is van't jaar de eerste keer,
al die slaapt in rust en vrede,
al die waakt, die dankt den Heer.
Dat U God nog vele jaren
in gezondheid moge sparen
tot Uw ziele zaligheid
en tot Godes welbehagen.De klok heeft 12 uur geslagen,
ik wens U. alte gaar

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.

(vervolg)
12-12-1616

374.

blz. 147/2

Hendrick Janssen verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Hendricx
Faes, die optreedt namens zijn zuster IJken, van Lichtmis a.s. tot
over twee jaar een bedrag van 50 gulden. Hiermede zijn alle voorgaande schuldbekentenissen van Willem Sijmons aan genoemde IJken
afgelost.
Schepenen: Dierick Hendricx van ibve - Adriaen Janssen
(Gekasseerd: 1624)
375.

Zo. -Ve.

10-10-1616

blz. 147/3 - 148/1

Daniël Rutten heeft in erfrecht overgedragen aan Catelijn Aerts
zijn aandeel in een huis en aanstede aan de Straet te Zonderwijck
(belendende percelen: Jan Willemssen, Lenaert Jaspers, de gemene
straat), dat hem bij loting ten deel was gevallen en waarin Aert
Wilborts was gestorven. Tevens draagt hij zijn lasten over te weten a) de dorpslasten, b) 120 gulden of de rente ervan aan Hendrick
Boudewijns, c) 118 gulden aan Wilbort Aerts, d) 70 gulden aan Teuwen Wouterssen, e) 5 vaten rogge aan de Tafel van de H. Geest te
Veldhoven, f) de twee delen van de cijns op het gehele goed.
Schepenen: Jacob Tielemans - Peter Wouterssen
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Zo.-Ve.

10-10-1616

blz. 148/2

Catarina Aerts verklaart voor bovenstaande overdracht (375) aan Daniël Rutten tot Pinksteren a.s. schuldig te zijn de som van 134
gulden (zonder rente) en van Lichtmis a.s. tot over één jaar eveneens 134 gulden (ook zonder rente).
Schepenen: Jacob Tielemans - Peter Wouterssen.
377.

17-11-1616

blz. 148/3 - 149/1

Paulus Janssen Gijsberts verklaart schuldig te zijn voor geleend
geld aan Mateus Wouters van Lichtmis j.l. tot over 4 jaar de som
van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden en 31 stuiver.
Schepenen: Dierick van Hbve - Adriaen Janssen.
378.

B.

26-11-1616

blz. 149/2

Catharina, de dochter van Laureijs Joosten en haar momber Peeter
Steijmans hebben beloofd, dat zij en haar erfgenamen haar zuster
Hendricken zullen onderhouden zodat deze niet tot last van haar
andere broers en zusters of van de Tafel van de FL Geest van Gestel
en Blaarthem zal komen.
Schepenen: Dierick van Hoeffe - Adriaen Janssen.
379.

B.

26-11-1616

blz. 149/3

Henrica, dochter van Lauwereijns Joosten, met Peeter, haar broer en
momber, heeft overgedragen aan Catharina, hun zuster, haar kindsgedeelte, dat haar van hun vader Laureijs Joosten en hun moeder Jenneken was aangestorven, gelegen in de parochie van St.-Lambertus te
Blaarthem.
Schepenen: Dierick van Hoeffe - Adriaen Janssen.
380.

Z.

blz. 150/1
15-10-1616
Bertte, de weckra e van Lenaert Jan Goorts, met haar Mombers Joost
Jans en Hendrick Janssen, en Goort Janssen als man en momber van
Lijntien, ook namens Willem, Hendrick en Lijsken (kinderen van Lenaert Jan Goorts), hebben in erfpacht overgedragen aan Andries Daniëls een stuk gracht te Zeelst genaamd "aen de Heij" (belendende
percelen: het Havervelt, de Heij, Frans Janss, de koper).
Schepenen: Dierick van Hove - Adriaen Janssen.
15-10-1616
blz. 150/2
381. Z.
Bertte, de weduwe van Lenaert Jan Goorts, heeft met haar zwager
Goort Janss (als man en momber van Lijntien) verklaard, voor het
bovenstaande transport (380) betaald te zijn.
Schepenen: Dierick van 1-bye - Adriaen Janssen.
382.

Z.

15-11-1616

blz. 150/3 - 151/1

Jan Anssems, man en momber van Catheliin Jans Daniëls, heeft aan

Jan Jan Staessen den Ouden van Oorle in erfrecht overgedragen een
erf en huis te Cleijn Eijndoven in Zeelst (belendende percelen:
koper, Jhr. Goijaert van Eijck, Jan lewens). De koper moet betalen:
a) aan Lucas Bierens te Eindhoven 37 gulden, b) aan Willem Hendricx
te Strijp 7 gulden per jaar met twee staande pachten en één lopende pacht, c) aan Pauwels Mathijssen te Veldhoven 200 gulden met een
verschenen pacht te Bamis j.1., d) aan Matheus Wouters te Veldhoven
50 gulden met 3 verschenen renten op Bamis j.l..
Schepenen: Dierick van Hbve - Ariaen Janssen.
blz. 151/2
15-12-1616
383.
Heijlwich, de weduwe van Dierick Wouters en haar momber Michiel
Dionijs verklaren schuldig te zijn aan Jacob Tielemans van 15 april
j.l. tot over 3 jaar de som van 100 gulden tegen een jaarlijkse
rente van 7 gulden, waarmede een schuldbekentenis van 100 gulden
d.d. 17 april 1610 is afgelost.
Schepenen: Jan Jacobs - Paulus Mathijssen.
384.

15-12-1616

blz. 151/3

Heijlwich, de weduwe van Dierick Wouters en haar momber Michiel
Dionijs verklaren schuldig te zijn aan Jan Peeters van 15 april
j.l. tot over 3 jaar de som van 50 gulden. Met deze twee schuldbekentenissen (383 en 384) heeft Heijiwich een schuld aan Lodewijc
Joordens van 9 gulden per jaar afgelost.
Schepenen: Jan Jacobs - Paulus Mathijssen.
blz. 152/1
2-12-1616
385. Zo.-Ve.
Dinge Niclaes en haar kinderen Jan, Ariaen en Anneken, hebben aan
Anthonis Anthonissen overgedragen een akker in Heerse te Zonderwijck (belendende percelen: koper, gemene straat, Willem Jans).
Koper moet betalen: a) de dorpslasten, b) 1/5 mud rogge aan O.L.
Vrouwe-altaar te Veldhoven.
Schepenen: Cornelis Janssen - Peeter Wouterss.
blz. 152/2
2-12-1616
Zo.-Ve.
386.
Anthonis Anthonissen verklaart voor het bovenstaande transport
(385) schuldig te zijn aan Dinge Niclaes en haar kinderen de som
van 90 gulden in twee termijnen: St.-Jacob over 3 jaar en St.-Jacob
over 4 jaar.
Schepenen: Cornelis Janssen —Peeter Wouterss.
(Gekasseerd door Anthonis Coenen als man en momber van Anna Claes
in 1651.)
blz. 152/3
17-2-1616
387.
Dielis Anthonis verklaart schuldig te zijn aan lleijlken, de weduwe
van Jan Diercx van Lichtmis a.s. tot over 3 jaar de som van 25 gulden tegen 6% rente per jaar.
Schepenen: Dierick van Dove - Adriaen Janssen.
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Z.-Ve.

21-4-1616

blz. 153/1- 154
Akte van erfscheiding tussen Jan Reijnders, man en momber van Alit
dochter van wijlen Peeter Diericx, en Jenneken dochter van Peeter
Diericx (weduwe van wijlen Servaes Goijart Jongens, en Dierick Peeters hun broer, en Geraert van Kelst, momber van Jenneken en van
haar kinderen, verwekt bij genoemde Servaes, betreffende goederen
die hun onlangs samen waren toegewezen: I. aan Jan Reijnders werden
toebedeeld: a) de helft van een erf met boomgaard en halve schuur
te Schoot in Zonderwijck (belendende percelen: Jenneken en haar
kinderen, de Straet, Dierick Peeters, Jacob Peeters) b) het eikehout staande op de voorpoting, c) de helft van al het spaanderhout
in de schuur; II. aan Jenneken en haar kinderen zijn ten deel gevallen: a) de andere helft van het erf met de boomgaard (belendende
percelen: Jan Reijnders, Aert Franssen, Dierick Peeters, Jacob Peeters), b) 4 grote opgaande eiken op de Straet met de voorpoting en
het halve aantal berken, c) de grote schop, d) een grote eik tussen
schop en schuur, e) de helft van de schuur (richting Straet), f)
Jenneken en haar kinderen mogen steeds over het erf van Jan Reijnders "wegen", het gedeelte dat aan hun erf grenst en ligt naast het
erf van Dierck en Jacob Peeters tussen huis en schuur.
Schepenen: Paulus Máthijssen - Jan Jacobs.

III. DE NOTULEN OER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.

(vervolg)
331.

V.

2-9-1790

332.

Z.

2-9-1790

2/199r
Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Hblleman, om zich op 10 september a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1790 tot 30 september 1791.
Getekend: J.v. Heijst, A.v. Meurs, sekretaris Brocx.
2/199v-200r
Hendricus Jan Beijsens, schepen, Jan van Lieshout en Adrianus van
Dijk, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus
Petrus Borgers, om zich op 10 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober
1790 tot 30 september 1791.
Getekend: H.J. Beijsens, sekretaris Brocx.
333.

B.

2-9-1790

2/200v-201r
Franciscus van der Leen, schepen, en Joost van Baarschot, burgemeester van Blaarthem, komitteren de schepen Jan van den Heuvel, om

- 165 zich op 10 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1790 tot 30 september 1791.
Getekend: F.v.d.Leen, sekretaris Brocx.
2/201v-203r
15-4-1791
334. V.Z.B.M.G.
Vergadering van afgevaardigden van Veldhoven, Zeelst, Blaarthem,
Meerveldhoven en Gestel naar aanleiding van het uitturven van het
Broek: alle pogingen en ook de tussenkomst van de raad en rentmeester der domeinen zijn tot nu toe vruchteloos gebleven. Er is groot
gebrek aan hooi- en weiland, vooral voor Veldhoven, Zeelst en Meerveldhoven. Het Broek wordt dagelijks geruineerd door lieden, die
niets te verliezen hebben. De beste plaatsen worden tot watenpoelen
omgevormd, waarin reeds herhaaldelijk het weidende vee is verongelukt. Men stelt voor een gedeelte van het Broek publiek te verkopen
en de opbrengst naar rato onder de dorpen te verdelen en als dat
niet mogelijk is, een of twee lopen binnenwaarts langs de Gender,
bij Blaarthem te beginnen en zo verder tot het einde van Veldhoven.
De meeste Véldhovense afgevaardigden vinden dit voorstel billijk en
voordelig. De andere afgevaardigden vinden het voor hun dorpen nadelig. Aanwezig waren:
a) voor Veldhoven: de president-schepen Anthonij van Meurs, de schepenen Jacobus van Heijst en Wouter Ilblleman, Andries Brouwer en
Balthus Knijper (burgemeesters), de zetters Wouter van den Fijnden en Anthonij van der Linde, en de armmeester Paulus Verschoren,
b) voor Zeelst: de schepenen Herbertus Petrus Bergers en Hendricus
Jan PIFIR7, de burgemeesters Jan van Lieshout, Jan Francis de
With en Adriaan Borgers, de kerkmeester Jan van Erkel, en de armmeester Francis Louwers,
c) voor Blaarthem: de schepenen Franciscus van der Leen en Jan van
den Heuvel, de burgemeester Joost van Baarschot, de zetters Mattijs Krooijmans en. Adriaan van Baarschot, en de armmeester Johannes Willems van Gerwen,
d) voor Meerveldhoven: Arnoldus Booms en Casparus van Beers (schepenen), de burgemeester Arnoldus Kluijtmans, en dé armmeester
Paulus Louwers,
e) voor Gestel: de schepen Christiaan van Mierlo.
Sekretar-S- Cx._2/203v
16-5-1791
335. B.G.
Vergadering van officier en schepenen van Blaarthem met de schepenen van Gestel: Op voorstel van de officier wordt besloten, de reparatie aan toren en kerk volgens begroting en bestek van architekt
Verhees zo spoedig mogelijk publiek te besteden en de gebarsten
klok door de klokkengieter te laten vergieten en wederom in de toren te doen hangen.
Getekend: J,W.D. de Jongh, R. Moonen, C. van Mierlo, F. van
der Leen, J.v.d.Heuvel, sekretaris Brocx.
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V.

9-6-1791

2/204r

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Helleman, om op 22 juni a.s. ten stadhuize te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te
delibereren en te beslissen tijdens de gewone jaarlijkse vergadering
van het kwartier Kempenland.
Getekend: A.v. Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
337.

Z.

10-6-1791

2/204v

Herbertus Petrus Bergers, schepen, Anthonij van Lierop en Martinus
Keijsers, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Hendricus
Jan Beijsens, om op 22 juni a.s. ten stadhuize van Eindhoven met de
andere gekommitteerden van Kempenland op de gewone jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: Antoni van Lierop, H.P. Bergers, Martinus Keijsers,
sekretaris Brocx.
338.

B.

10-6-1791

2/205r

Jan van den Heuvel, schepen, en Dielis van Gennip, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om op 22
juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven op de gewone jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland met de andere gek:emitteerden van
Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: Dielis van Gennip, J.v. den Heuvel, sekretaris Brocx.
339.

V.

4-8-1791

2/205v
Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om zich op 27 augustus a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1791 tot 30 september 1792.
Getekend: A.v. Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
340.

Z.

5-8-1791

2/206r

Hendricus Jan Beijsens, schepen, Anthonij van Lierop en Martinus
Keijsers, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus
Petrus Bergers, om zich op 27 augustus a.s. te Den Bosch als pachter
der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1791
tot 30 september 1792.
Getekend: Martinus Keijsers, H.J. Beijsens, A.v. hierop, sekretaris Brocx.
341.

B.

6-8-1791

2/206v

Franciscus van der Leen, schepen, en Dielis van Gennip, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om zich op
27 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te
dienen veer de periode van 1 oktober 1791 tot 30 september 1792.
Getekend: F.v.d. Leen, sekretaris Brocx.

342.

Z.

14-10-1791

2/207r-208r

Vergadering van officier en regenten van Zeelst: na behandeling van
het rekwest door Dirk Zenders, Jan van Deursen en Jan Baselmans gepresenteerd aan de raad en rentmeester-generaal der domeinen van Brabant en de Leen- en Tolkamer van de hoofdstad en Meierij van 's-Hertogenbosch, en na inzage van het appoinctement van 20 september 1791,
wordt besloten de raad en rentmeester-generaal der domeinen mede te
delen, 1) dat de verzochte te kopen gronden in gemeenten zijn gelegen
waarvan de Staten-Generaal als hertog van Brabant de enige grondheren
zijn, en dat men niet precies kan opgeven of de percelen behoorlijk
zijn omschreven, 2) dat die gemeentegronden alsook die van Veldhoven,
Blaarthem, Gestel en Meerveldhoven ten gebruike zijn uitgegeven en
alsnog worden gebruikt, maar dat men de datum van de uitgifte niet
kan opgeven, 3) dat, gezien de verzochte percelen niet gespecificeerd
zijn omschreven, de inkorporatie van de voorpotingen niet precies
kan worden opgegeven, 4) dat door het gemis van de verzochte hoeveelheid gemeentegronden in het rekwest vermeld, de gemene weide niet zodanig zou worden verminderd, dat er onvoldoende gras voor het vee der
ingezetenen zou overblijven, 5) dat men van mening is, geen prijs per
loop te moeten bepalen, maar voordeliger publiek zou kunnen verkopen,
en hieromtrent zo spoedig mogelijk met de andere belanghebbende dorpen zou moeten onderhandelen. De sekretaris wordt gemachtigd met de
desbetreffende informatie, depêche en het tekenen ervan.
Getekend: J.W.D. de Jongh, H.J. Beijsens, H.P. Bergers, A.L.
Lierop, Martinus Keijsers, Leonardus houwers, Jan van
Erkel, Jan Franciscus de Wit, Adrian Bergers, sekretaris Brocx.
343.

V.

21-10-1791

2/208v-209r

Vergadering van officier en regenten van Veldhoven inzake het rekwest
van schepenen en burgemeesters en aimmeester van Knegsel, van de ingezetenen van het gehucht Wolfshoeve in Knegsel en van enige gegoede
ingezetenen van het overige deel van Knegsel, één korporele vergadering uitmakende, aan de rentmeester-generaal der domeinen van Brabant
en de leenmannen der Leen- en Tolkamer in Den Bosch, om tien morgen
land bij het Rijtje in kleine percelen publiek te mogen verkopen. Er
wordt aangetekend, dat er in geval van verkoop van het Rijtje gemis
aan weideland voor het vee zal ontstaan. Men prefereert derhalve een
evenredige deling met de verdere gerechtigden en besluit, niet alleen
met Knegsel, maar ook met Steensel en Sittert in onderhandeling te
treden. De hiervoor uitgeschreven vergadering moet in deze richting
werken.
Getekend: J.W.D. de Jongh, A. van Meurs, J.v. Heijst, W. Holleman, Jan van der Linden, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Linden, H.v.d. Eijnden, sekretaris Brocx.
344.

Z.

30-3-1792

2/209v-210v

Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters, armmeester en kerkmeester van Zeelst, aangaande het verzoek van Jan
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- 168Adriaanse BaseImans, om in eigendom te verkrijgen tien roeden voorpoting aan en van een zeker erf op de Jept, dat aan zijn vader Adriaan
Baselmans toebehoort. Voordat Jan Adriaanse deze zaak bij de rentmeester der domeinen van Brabant voorlegt, wil hij gaarne de koopprijs vernemen. De vergadering beslist als volgt: 1) dat de gemene
grond aan de inwoners van het dorp alleen ten gebruike is uitgegeven,
2) dat bij inspektie is gebleken, dat de gemene weg daarnaast lopende
zijn gewone breedte zal blijven behouden, 3) dat de bewuste tien
roeden gelegen zijn in een gemeente, waarvan de Staten-Generaal als
hertog van Brabant de enige grondheren zijn, 4) dat de gemene weide
niet zodanig minder zal worden, dat er te weinig gras voor het vee
zal overblijven, 5) dat de prijs 1 gulden per roede zal bedragen.
Getekend: H.P. Borgers, Jan van Erkel, Martinus Keijsers, A. van
Lierop, J. Franciscus de Wit, sekretaris Brocx.
345.

V.

14-6-1792

2/211r

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om op 20 juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland op
de jaarlijkse vergadering van het kwartier te delibereren en te
beslissen.
Getekend: sekretaris Brocx.
346.

Z.

14-6-1792

2/211v

Lambertus Geene, schepen, Jan Wellens en Hendrik Renders, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Borgers, om
op 20 juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommite
teerden van Kempenland op de jaarlijkse vergadering van het kwartier
te delibereren en te beslissen.
Getekend: L. Geene, H.P. Renders, sekretaris Brocx.
347.

B.

14-6-1792

2/212r

Franciscus van der Leen, schepen, en Peeter Louwers, burgemeester van
Blaarthem kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om op 20 juni
a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommitteerden van
het kwartier te delibereren en te beslissen.
Getekend: F.v.d. Leen, P. Louwers, sekretaris Brocx.

IV. POLITIEK REGLEMENT VOOR DE VRIJHEIJT OIRSCHOT-BEST
1662

Na de publikatie van het oude jaarkeurboek en de oude landrechten der
Vrijheid en Heerlijkheid OirsChot-Best willen wij thans onder dit
hoofdstuk het politieke reglement van Oirschot-Best uit het jaar 1662
publiceren. Dit reglement was tot stand gekomen naar aanleiding van

een heftig geschil tussen de regenten van Oirschot en de ingezetenen
van de hertgangen Aarle, Verrenbest, Naastenbest en Straten aangaande
bestuurlijke en administratieve tekortkomingen. De aandachtige student zal dit reglement zonder kommentaar kunnen lezen en begrijpen.
DE STATEN GENERAEL DER Vereenighde Nederlanden, Allen den genen die
desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. DOEN TE WETEN, Dat wij
door eenige Heeren Gedeputeerden uyt het middel van onse Vergaderinge, ende Gecommitteerden uyt den Raedt van State der voorsz Vereenichde Nederlanden, hebben doen examineren de questien ende verschillen, de welcke inde Vryheyt van Oorschot, Meyerije van 's-Hertogen-Bosch, tusschen de Regenten ende d'Ingesetenen van vier Gehuchten van de selve Vryheyt waren ontstaen gheweest, ende naer ingenomen rapport vande gemelte Heeren onse Gedeputeerden, ende Gecommitteerden uyt den wel-gemelten Raedt van State, tot nederlegging ende
voorkominge vande voorsz. ende alle andere questien ende verschillen,
goet ghevonden hebben voor die vande voorsz. Vryheyt te arresteren
het Reglement hier naer volgende van moerde te woorde geinsereert.
I.
Erstelijck, dat de Regieringe der Vryheyt van Oorschot, midtsgaders
de macht endeauthoriteyt van de selve privativelijck competeert,
ende toekomt, oock voortaen competeren ende toekomen sal, aende
seven Schepenen, seven Geswoorens, seven Raedts-mannen, twee Kerckmeesters, ende drie Arm-meesters, ende dat de selve het Corpus vande
Regieringe aldaer, eygentlick sullen blyven representeren, gelijck
van oudts gebruyckelick geweest is: Ende dat de voorsz Schepenen,
Geswoorens, ende Raedts-mannen sullen dienen by touren, te weten een
Jaer als Schepen, een Jaer als Geswooren, ende een Jaer als Raedtsman successivelick.

Dat de voorsz Schepenen, Geswoorens, ende Raedts-mannen sullen blyven inde bedieninge vande voorsz Regieringe, heer leven langh geduyrende, ende vande voorsz functien niet en sullen worden verlaten,
ofte entset, ten ware om infamerende oorsaecken, by ordentelijeke ende wettige proceduyren, door den Competenten Rechter gedecreteert.
III.
Dat tot voorkominge van alle onlusten ende jalousien, ende om aen
een yeder vande Gehuchten te gheven volkomen kennisse ende gherustigheydt ontrent het beleydt der saecken tot de voorsz Regieringe
spetterende, ende bysonderlijck vande belastingen die over de voorsz
Vryheyt in toekomende, souden mogen werden omgeslagen, de voorsz
functien ende bedieningen soodanich sullen werden verdeelt, dat den
Kerckenhoff daeraen sal participeren met twee Schepenen, een Geswooren, een Raedts-man, en Kerck-meester, ende een Arm-meester; Verrenbest, met een Schepen, een Geswooren, een Raetsman, ende een Kerckmeester; Spoordonck, met een Schepen, een Geswooren, een Raetsman,
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een Raetsman; Naestenbest, met een Schepen, een Geswooren, ende een
Arm-meester; Aerle, met een Schepen, een Geswooren, ende een Raetsman; ?Motel, met een Geswooren, ende een Raetsman; ende 'Jodel met een
Raetsman: Ende dat van nu voortaen onverbreeckelick die respective
functien ende bedieningen aende voorsz respective Gehuchten, op die
maniere sullen blyven geassigneert.
Verders noch met desen verstande, dat d'Ingesetenen vande voorsz
respective Gehuchten, yeder inden haren sullen vergaderen, soo dick
ende menichmael, als soodanigen bedieninge van haer district by aflyvigheyt, ofte by infamerende oorsaecke als boven, ofte ten respecte vande Kerck-meesters ende Arm-meesters ter expiratie vanden tijdt
harer bedieninge sal komen te vaceren: Ende dat sy uyt het midden van
hare Gehuchten, tot yeder van die respective functien sullen voorstaen ende nomineren drie Persoonen, behoorlijck ghequalificeert ende
ghegoet, in dat Gehuchte, ten minsten tot de some van een duysent
guldens, de selve oock vele het mogelick is, nemende van die genen,
die zijn vande ware Gereformeerde Christelijcke Religie, ende dat
die nominatie sal werden over gebracht aen de drie Stoelen van Schepenen, Geswoorens ende Raetsmannen voorsz, om de selve te examineren,
ende te approberen, ende vervolgens d'electie daer uyt gedaen te werden als van oudts by den genen, die daer toe gerechtight zijn.
V.
Dat alle Jaer, op seeckeren dach sullen vergaderen de voorsz Schepenen, Geswoorens, Raetsmannen, Kerck-meesters, ende Arm-meesters, ende
ten bywesen vanden Secretaris der Vryheyt, die de Penne lal voeren,
eerst hooft voor hooft, stemmende met pluraliteyt van stemmen, verkiesen een Collecteur totten ontfangh vande Verpondinge voor het aenstaende Jaer, alleenlijck, ende soo voorts van jaer tot jaer.
VI.
Dat den selven Collecteur sal moeten woonera, wel ghegoeyt ende geerft
zijnde, inde voorsz Vryheyt van Oorschot.
VII.
Ende sal gehouden zijn binnen ses weecken, naer sijn afgaen, voor
sijne administratie, voor ghelijcke vergaderde Regenten als vooren,
behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua te doen, sonder tot
collecte weder ghekooren te werden, voor dat sijne reeckeninge sy gedaen ende geslooten.

VIII.
Dat oock de voorsz reeckeningen van Verpondinge, midtsgaders alle
andere over de administratie van der Gemeenten penningen, sullen werden ghepresenteert naer voorgaende drie Sondaechsche publicaties,
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gepasseert, en gemene Reeckeningen alsoo geslooten, ende door hen
gheteeckent te worden, ende dat niet te min oock daer by sullen mogen
komen alle andere des gelievende, die mede sullen mogen werden ghehoort, doch egeene sternee noch teeckeninge hebben: Welverstaende oock
dat de reeckeningen van Verpondinge, beden, ende van de personele
lasten deler Vryheydt, sullen yeder apart ende distinctelick moeten
werden gestelt, ende opgenomen, sonder eenige confusie, ofte vermenginge van de selve.
IX.
Ende dat in cas eenige reeckeningen van der Gemeenten penningen a
tergo, buyten de ghesamentlijcke Vergaderinge, ofte alle de voornoemde Regenten niet daer over gheroepen zijnde, mochten werden gedaen,
dat de selve sullen werden ghehouden voor ongPdnen, niet gesloten,
ende niet gearresteert.
X.
Dat de Lyste, ofte het Quohier van Verpondinge op nieuws sal werden
naergesien, en geexamineert, by de voorsz Regenten aengesten, ende
geconstitueert, als vooren, op dat men moge weten, of de selve den
justen taux van Verpondinge is uytbrengende, en of daer onder egeene
andere lasten en werden vermengen.
XI.
Dat tot den ontfangh vande beeden, ende ghemeene Dorpspenningen van
jaer tot jaer, in yeder Gehucht sal werden gekooren eenen Schatheffer, gelijck van oudts, ende dat de selve acht Mannen of Schatheffers
uytten haeren sullen mogen kiesen eenen Borgemeester, volgens Privilegie van Hertogh Maximiliaen, sonder onderscheyt van Religie als
vooren.
XII.
Dat volgens de Set-cedullen vande voorsz beeden, mede op nieuws sullen werden naegesien, ofte daer onder egeen andere lasten en werden
vermengen.
XIII.
Dat den voorsz Borgermeester insgelijcks van sijnen ontfangh ende
administratie, van jaer tot jaer sal hebben te doen pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de voorsz Regenten als boven, binnen
ses weecken naer het expireren van sijn jaer ende tijdt.
Ende dat hy de Comptoiren ende andere noodige lasten, ghelijck oock
die Collecteurs der Verpondinge soodanich ten tyde haerder bedieninge,

-172sullen betalen, dat de Gemeente deer over niet en werde gheexecuteert,
ofte dat anders de kosten van executien ende schaden dienthaiven te
lyden, sullen komen tot laste vande voornoemde Collecteurs, ofte Borgemeesters, die bevonden sullen werden in faulte te zijn gebleven.
XV.
Dat de voorsz Heffers, ofte acht Mans, voor het collecteren, ende ophalen der voorsz penningen sullen genieten eenen stuyver vanden gulden, ende den Borgemeester een half port stuyvers als voor desen. Des
sal hy de penningen overtellen daer't behoort, op sijn eygen kosten,
sonder eenige enkoSten van omsetten ofte verlies van geit, dach gelden, ofte verteeringen daer voor tot laste van de Gemeente te brengen.
XVI.
Dat de penningen procederende van Torf, Hout, Vlaggen, ende andersints, op de Vroenten ende Gemeenten vallende, ende van Gemeents wegen werdende verkocht, mede sullen worden ingevordert ende ontfangen
by de Heffers respective elck in sijn Hertganck ofte Gehuchte, ende
alle jaer in des Borgemeesters reeckeningen suilen werden verantwoort
ter auditie, ende ten overstaen als voeren.
XVII.
Ende alsoo de voorsz Gemeente is belast met opgenomen penningen, loopende op Interesse, soo sal daer afgemaeckt werden eenen pertinenten
staet soo van capitale als achterstallen, ende die gherepartieert
werden over de voorsz acht Gehuchten, neer proportie, contingent ende quote van yeder, om by elcken Hertganck separatelijck 't sijn te
werden betaeldt, ofte afgelost, ofte anders oock des aengaende, ten
meesten nut ende oorboir ghedaen te werden, soo men sal bevinden ende
overkomen kennen te behooren.
XVIII.
Ende dat voorts aen sonder Octroye van de Hooge Overigheyt, egeene
penningen sullen mogen werden gelicht, ende opgenomen tot laste ende
hypothecatie vande voorsz Vryheyt, noch oock, dat 't versoeck derhalven te doen, mede sal mogen geschieden en ghedaen werden, dan alvoorens met voorweten, consent ende volkomen kennisse vande gesamentlijcke Regenten, wettelijck daer op geconvoceert ende vergadert zijnde, ende die anders souden mogen doen, dat d'opneminge daer van sal
komen t'haren last.
XIX.
Dat tot den ontfangh vande Verpondinge, beede, ende andere gemeene
Dorps-penningen, niet en sullen mogen werden gekosen, noch aengestelt
eenige Officiers, als Schout, ofte Stadthouder, noch andere als Schepenen, Schoolmeester ofte Koster.
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Dat oock de selve Officieren, Schepenen ende Magistraetspersoonen
niet en sullen mogen hebben eenigen ontfangh, bewint ofte administratie van Kercken, H. Geest- Godts- ofte Gasthuysen goederen in de selve Vryheyt, om dat de selve Ampten ofte bedieningen niet wel metten
anderen zijn compatibel, als niet konnende te same Rendant ende Auditeur van Reeekeningen wesen, ende oock hare Reeckeningen door haer
authoriteyt, vreese ende ontsach souden konnen doen passeren.
XXI.
Dat den J4ust op de Wynen, Bieren ende andere Drancken op den name,
ende tot laste venae Vryheyt ofte Gemeente, niet en sal mogen werden
gepacht, ofte overgenomen.
XXII.
Ende in gevalle met goetvinden ende toestaen van haer Edele Me: de
Hoeren Gecommitteerde uyt den Rade van State, op de Verpachtinge der
Gemeene Middelen, tot eenigen tijt gepacht, ofte overgenomen wierde
op den name, ende ten laste der voorsz Gemeente, den Impost van Gemaal ende Bestiael, dat echter de penningen ter saecke van dien, niet
en sullen werden omgeslagen, over, ende neer advenant de Landen, andere vaste ende reële goederen, maer hooft voor hooft opgebracht worden, in gevolgens, ende naer't ghetal der Persoonen, ende de consumptie die in yeders Huys gheschiet, ende dat de taxatie van soodanige
Lijst ofte omslach sal ghedaen warden, met volkomen kennisse vande
gesamentlijeke Regenten als voeren.
XXIII.
Ende indien den Impost op de Bezaeyde Mergen ende Hoorn-Beesten, oock
met goetvinden ende consent als boven ingepacht ofte overgenomen
wierde, dat die omgeslagen sal werden proportionelick neer de groote
van yeders culture, ende quantiteyt van Beesten, ende dat de taxatie
ende settinge oock sal ghemaeckt werden met kennisse, ende beramen
als voeren.
XXIV.
Dat alle Vergaderingen vande voorsz Regenten, tot wat tijdt ende ever
wat saecken het oock soude mogen wesen, sullen moeten werden gheleydt
ende ghehouden op het Stadthuys tot Oirschot, ende dat egeene verteeringen, vereeringen, ofte schenckagien by Schepenen, Borgemeesters
ofte andere, tot laste van't Corpus en sullen mogen ghedaen werden,
onder wat name ofte pretext, ofte aen wien het oock soude mogen wesen:
Ende dat de Schepenen oock heer Gerecht ende Rechtdagen aldaer sullen
moeten houden, sonder eenigerhande verteeringe te doen tot laste rende Gemeente, ofte voor hare vacatien yet anders te pretenderen, als
de ordinarise leges, tot soodanige functie steende, midtsgaders een
some van twintigh guldens jaerlijcks, yeder Schepen, voor alle ordinarise ende extraordinarise vacatien ende besoignen binnens Dorps, de

- 174Vryheyt aengaende, als van Reeckeningen ende anders, sonder meer;
Ende dat het Vuyr ende Licht des Winters van wegen de Gemeente sal
besorgt worden.
XXV.
Ende sullen by Schepenen ende Regierders geen andere extraordinarisse
omslagen mogen werden gedaen, tot laste vande Gemeente ofte Vryheyt,
dan met volkomen kennisse als vooren.
XXVI.
Dat geen Processen, noch in qualiteyt van Aenleggere, noch van Verweerdere, sullen mogen werden aengevangen ten laste vande Gemeente,
dan met eenparigh consent ende goetvinden vande voorsz Regierders,
die alle, in cas van sulcx goet te vinden, d'Acten, ende Procuratie
mede sullen moeten beteeckenen.
XXVII.
Dat de Processen tegenwoordich hangende ongedecideert, 't zy als
Eysschers, 't zij als Verweerders, sullen op nieuws werden nagesien,
ende geexamineert by de voorsz Regenten, ende andere, by haer t'affumeren, des noot, om te sien ende verstaen, ofte die dienstich zijn
vervolcht, ofte nedergelecht, ten besten vande Gemeente.
XXVIII.
Dat oock egeene sollicitatien in 's Graven-Rage ofte elders, 't zy
tot afweeringe van eenige swarigheden, ofte tot voordeel vande Gemeente sullen mogen werden aengevangen, noch en sullen dienthalven
eenige Commissie gegeven werden, dan alleenich by eenparich goetvinden, ende beteeckenen van die van de voorsz Regieringe.
XXIX.
Dat insgelijcks egeene Commissien en sullen werden ghegeven, om van
wegen de Vryheydt ofte Gemeente te compareren op eenige dachvaerden
vande Meyerye, ofte't quartier van Kempelandt, dan by voorkennisse,
ende dat daer toe mede last gegeven zy als vooren, ende dat men op de
selve dachvaerden niet meer sal mogen seynden dan eenen, ofte ten
hoochsten in ghewichtiger saecke twee Persoonen, ende dat men sal
besorgen, dat alvooren te compareren, sal werden aengeschreven, waer
over de dachvaerdinge gheschiet, ende wat aldaer te proponeren sal
vallen, om te kunnen inde Vryheyt gedelibereert werden ten beste, ende gelast hare Gecommitteerde 't geene sy seggen ende stemmen sullen.
XXX.
Dat nu, noch in toekomende egeene Vroenten ofte Gemeenten en sullen
mogen werden verkocht inde voorsz Vryheyt, dan met voorgaende eenparich consent ende toestaen vande voorsz Regenten, die niet te min
oock daer inne sullen moeten hooren, ende haer accommodabel stellen,
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XXXI.
Dat yemant buyten de Vryheyt met behoorlijcke Commissie vacerende,
soo dat hy 's avondts wederom kan t'huys zijn, voor sijn dach-gelden,
vacatien ende teerkosten t'samen ende sonder meerder, sal ghenieten
eene gulden sesthien stuyvers des daechs, ten ware in saecke daer toe
yemant in meerder qualiteyt moeste gecommitteert ende geemployeert
worden, die als dan voor sijn vacatien, verlet ende teer-kosten sal
ghenieten, soo veel, als de voorsz Regenten te vooren met hem sullen
kennen accorderen.
XXXII.
Dat egeene Officieren, Stedehouders, noch andere Persoonen inde Vryheyt, bedienende Ampten van de selve Vryheyt, ende daer aen comptabel
wesende, tot Schepenen sullen mogen werden aengestelt.
XXXII'.
Dat mede egeen Broeder, ofte Swager, ofte naer Bloetverwanten in een
Huys woonende, te samen Schepenen sullen mogen wesen.
XXXIV.
Dat op de Jaer-gedinge, ofte versetten vande Schepenen, niet meer tot
laste vande Ghemeente, sal mogen werden verteert, als eens t'sestigh
guldens in 't Jaer.
XXXV.
Item, dat de Setters soo van Beede, Verpondinge, als anders, niet
meer en sullen mogen genieten jaerlijcks over hare vacatien ende besoignen, als elck twee guldens thien stuyvers eens, sonder mede te
mogen pretenderen, ofte bysetten eenige verteeringe ten laste der
Vryheyt.
XXXVI.
Dat egeene bereken sullen mogen werden ghemaeckt ten laste van't Corpus, dan naer voorgaende publicatie, ende publicque bestedinge, ten
ware in kleyne saecken, bedragende onder de thien guldens.
XXXVII.
De Geswoorens vande Gemeente sullen met hare breucken moeten te ereden wesen, sonder tot laste vande Gemeente eenige kosten te mogen
eysschen, noch brengen.
XXXVIII.
linde al soo men bevindt dat inde voors: Vryheyt.wul Oirschot veel Arme
Luyden komen woongin van buyten, waer door de Gemeente merckelijck
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eens, tot verseeckeringe dat d'Arme goederen daer mede niet en sullen
werden beswaert.
XXXIX.
Item, dat de Reeckeningen ende Heyligen Geest binnen de ses weecken
naer elck Jaer sullen moeten ghepresenteert, ende ghedaen werden,
ghelijck hier voorera Articulo 8, van de andere Reeckeningen geseyt
is.
XL.
Item, dat egeenen Torff, Hout, ofte Hey-vlaggen op de Gemeenten en
sullen mogen werden verkocht, dan met volkomen kennisse, goetvinden,
ende consent vande gemeene Regieringe.
XLI.
Item, dat egeenen Secretaris, ofte der selver Klercquen sullen mogen
houden Herberge.
XLII.
Dat niemant vande Inwoonderen van wat qualiteyt, conditie ofte gelegentheyt hy soude mogen wesen, sal mogen pretenderen eenige exemptie,
ofte verschooningen in Verpondingen, Beeden, ende andere Lasten die
wegen de voorsz Vryheyt te vergelden, ende op te brengen staen.
XLIII.
Item, dat mede gelijck van outs gebruyckelick de Borgemeesters, Collecteurs der Verpondingen, ende andere bewindt of ontfangh-hebbers
van Gemeents wegen, niemant en sullen mogen overvallen, ofte schadigen, met sommatien, ofte executien, sonder alvoorens haer Debiteuren,
eens of tweemael civilijck gewaerschouwt te hebben.
XLIV.
Dat oock de Kosters ende Schoolmeesters tot egeene andere administratien, ontfangh, ofte bedieningen sullen mogen werden geemployeert,
volgens het School-Reglement, by haere Hb:Mb: geëmaneert, dewyle sy
met haer Ampten in die groote Gemeente van Oirschot genoech te doen
hebben.
XLV.
Item, dat de Geswoorens, ende•andere, als Onder-Rentmeesters, ende
der selver Dienaers, niemandt en sullen mogen verschoonen, toelaten,
ofte oochluyckinge doen, dat op de Gemeente den Aerdt werde beschadicht, met ongepermitteert ofte ontydich Hey, Torff, ofte Vla.gh
steecken, op peyne van t'elckens by haer te verbeuren thien guldens,
tot behoef van 's Landts Domeynen. Sullende des niet te min mede, al-
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wie het oock waer, tegens den inhoude vande voorsz Articule te doen,
oock ghehouden wesen des aen te brengen, eerst aende Officieren in
loco, ende voorts, is 't noot, aenden Rentmeester der Domeynen, ofte
onder-Rentmeesters, ende mede daer van rechtsinnige verklaringe moeten geven onder eedt op de gemeene waerhede.
XLVI.
Item, dat egeene ordonnantie van penningen, 't zy tot betalen, ofte
andersints, sullen mogen gegeven ende verleent worden by de voorsz
Regenten, sonder volkomene kennisse van saecken, naegesien d'oorsaecke vande schuit, met de redenen van dien, oock de Commissien die
daer toe souden mogen zijn ghegeven, ende de specificatien daer benevens gheexhibeert, ende daer nae ten minsten drie uyt yeder Stoel
sullen moeten present zijn, om op de expeditie van soodanige Ordonnantien te resolveren, ende dat daer op die Acte van Ordonnantie
selfs by den Secretaris sal werden opgestelt, geteeckent ende uytgegeven.
XLVII.
Blyvende niet te min oock alle voorige Reglementen, Ordonnantien,
Statuten, ende herkomen, voor soo veel in desen niet gealtereert bevonden, in haer vigeur, ende observeringe.
XLVIII.
Ende op dat te beter oock de voorsz Poincten ende Articulen wel ende
punctuelick werden achtervolcht, naergekomen, ende gheobserveert, soo
sullen mede d'Overtreders ende Contraventeurs van dien, werden ghemulcteert, ende hebben op te leggen t'elckens den pene van vijftich
Carolus guldens, ten behoeve van 's Landts Domeynen, te verbeuren,
ende dat die paratelijck door den Officier in loco, sal werden geexecuteert.
XLIX.
Eyndelick, dat 't voorsz Reglement sal werden gheregistreert in het
Prothocol-boeck vande voorsz Vryheyts Secretarye, ende t'elcken Jaere
Sondach nae het veranderen vande Wet, sal staen te publiceren, ter
plaetse daer men gewoon is publicatie te doen, ende dat de besorginge
daer van sal incumberen den President Schepen van elcken Jare.
Lastende ende bevelende, wel expresselijck, de voorsz Regenten ende
Ing~tenen vande meer genoemde Vryheyt ende Gehuchten, te samen, ende elcks in't bysonder, ende voorts allen anderen dien het eenichsints aengaen mach, datse haer naer het voorsz Reglement in allen
deelen punctuelick, ende preciselick sullen hebben te reguleren, sonder daer van eenichsints in ghebreecken te blyven, op pene van t'incurreren onse hoochste indignatie, gheconsidereert Wy 't selve bevonden hebben alsoo te behooren. Gegeven inden Hage, onder onsen Cachet-
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te, Paraphure, ende de Signature van onsen Griffier, op den negenden
Junij sesthien-hondert twee en tsestigh. Was gheparapheert, Johan van
Reede, Onder stont, Ter Ordonnantie vande hoochgemelte Heeren Staten
Generael. Geteeckent, N. Ruysch. Zijnde op 't spatium ghedruckt het
Cachet der selver Heeren Staten in rooden Wassche.

V. a.

DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW
(vervolg).

65.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA

5 augustus 1385

(17e-eeuwse kopie. Oud-archief
der gemeente Oirschot: Oirschot
contra Oisterwijk)

Johanne bijder gratien Godts Hertoghinne van Luxemborch van Lothrijck

van Brabant ende van Limborch marcgravinne des heijlichs Rijcx doen
condt allen luijden, dat wij onse goeden luijden van Oirschot ende
van Berse georloft hebben ende gewillecoirt orloven ende willecoren
mits desen brieve, dat sij alsulcken cost als sij gedaen hebben omme
alsulcke confirmatie haere gemeijnten aenraecende, als sij nu van ons
hebben vercregen onder hen setten mogen bescheijdenlick ende nemen
't sij van haere gemeijnten vuijt te gheven, off anderssins, hoe heij
dat evenst comen sall ten minsten laste ende commer onser goeder luijden aldaer. Ende ten meesten proffijte, Ontbieden daerom onsen Schouteth van Kempelant ernstelijck bevelende, dat hij alsuicke settinge
als hierom bij onsen goeden luijden, die daertoe gecoren sullen werden eendrachtelijk geset sal werden ende oijck andere fouten die van
alsulcken voirledenen settingen aldaer noch vuijtstaen mogen ten versuecke der personen die daertoe gedeputeert sullen worden vuijtpande
sonder wederseggen oft vertreck des nijet laetende op sijn ambacht te
behouden. In oirconden des brieffs daer wij onsen zegel aen hebben
doen hangen. Gegeven tot Brussel vijff dage In Augusto Int Jaer ons
heren duijsent driehondert ende vijffentachtentich.
(Oirschot en Beers mogen de kosten van de door hertogin Johanna
gegeven bevestiging aangaande de uitgifte van de "gemeijnt" binnen hum gemeente omslaan of door uitgifte (verkoop) van gemeentegronden dekken.)
Transkript: C.H.J.v.d.Brekel, Nuenen.
66.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
31 augustus 1385

(17e eeuwse kopie. Oud-archief
der gemeente Oirschot: Oirschot
contra Oisterwijk)

Johanne bijder Gratien Godts hertoginne van Luxemburch, van Lothrijck,
van Brabant, van Limborch, ende Marckgravinne des Heijlicx Rijcx doen
condt allen luijden dat wij macht gegeven hebben ende bevolen geven
macht ende bevelen mit desen brieve onsen Lieven getrouwen heeren
Jannen heere van Wittham, onsen Drossart van Brabant heer Kaerle van
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Immerseele, heere ter Hammeijden onssen marckgrave, ende heer Pauwels
van Haestricht heere van Loon, onsen Schouteth van den Bosch, een
wettige palinge een scheijdinge te doen van onsen weijen op heer bescheijdentheijt, ende nae die gelegentheijt van der stucken van der
heijden ende gemeijnten gelegen tusschen onssen luijden ons Dorps van
OiSterwijck ende Haeren mede gesellen in d'een sijde, ende onsen luijden onser Dorpen van Beerse ende hoeren mede gesellen van Oirschot
in d'andere, om onse voors goede luden te slijten mit bescheijde,
ende te verlijken, behouwelijcken altoos ons onsser heerelicht. Ende
des t'oorconde hebben wij onsser zegel aen desen brieff doen hangen,
gegeven te Brussel opten lesten dach van de Oigstmaent int Jaer ons
heeren duijsent drie hondert tachtich ende vijve.
(Naar aanleiding van een geschil over de "gemeijnt" tussen Oirschot en Oisterwijk heeft hertogin Johanna enkele heren benoemd
om het geschil bij te leggen en de grens van de gemeente af te
palen.)
Transkript: C.H.J.v.d.Brekel, Nuenen.
V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW.

(vervolg)
19.

SCHEPENOORKONDE VAN OERLE
24 oktober 1393

(Archief: abdij Pastei)

Wi Arnt Henric Kéijsers soen ende Maes Comans van Knechsel, scepen in
Oerle, tughen onder onsen seghelen, dat voir ons comen is Claus Gadevarts Truden soen van Bercte, lide ende kende, dat hi geloeft heeft
ende erfeliken sculdich is te gelden voir hem ende voir sinen erfghenamen na hem Wouteren Gherit Ziierings soen was tot sinen behoef ende
siere erfggenamen behoef nahemvijftien lopen goets ende gheefs roggen siaers erfs pachts der gherechter maten van Oerle erfeliken ende
alle iaer op onser Vrouwen dach Lichtwisse alsmen kersen bornt te gelden ende te betalen te heffen ende te boren ute enen hof die ghelegen
is tot Velthoven inder prochien van Zonderwijc met eenre siden ende
met enen eijnde aen die straet, metter andere siden aen Engelen Thijs
erve ende hore kindere ende metten anderen eijnde aen Jans Kinder erve van Endoven, welken hof die voirsc. Claus erfeliken te pachte vercregen heeft teghen den voirsc. Wouteren over die voirsc. vijftien
lopen rogghen siaers erfs pachts ende der heren csijns vanden gronde
ghelijc die scepen brieven van Oerle daer op ghemaect volcomeliken
inhauden ende begripen. Ende om mere vesticheit den voirsc. Wouteren
te doen ende sinen erfghenamen na hem, soe sal Claus voirsc. setten
opten voirsc. hof tot enen onderpande een huijs van drie ghebonden
sonder enich wederseggen. Gegeven inden iaer ons Heren gheboirt dusent driehondert negentich ende drie opten vier ende tentichsten dagti
in octobri.
(Claus, zoon van Godevart Truden van Bercte, verklaart aan Wouter,
zoon van Gherit Zerings, schuldig te zijn een jaarlijkse erfpacht
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van 15 lopen rogge, te betalen op Maria Lichtmis, en wel uit een
hof te Zonderwijk. Tot meerdere zekerstelling zal Claus op genoemde hof als onderpand een huis met drie gebinten zetten.)
V. d. DE OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE 14e EEUW.
(vervolg)
8.

SCHEPENOORKONDE VAN 'S-HERTOGENBOSCH
13 mei 1318

(Archief: abdij Tongerloo)

Nos Daniel de Aggere et Gerardus de Uden, scabini in Buschoducis, notum facimus universis, quod cum Nycholaus de Ouden, filius quondam
Rutgheri de Ouden, bona sua sita in Beest, cum omnibus et singulis
dictorum bonorum attinentiis tam in humido quam in sicco consistentibus, viris religiosis abbati et conventui monasterii de Tongerlo, ordinis Ptemonstratensis, Cameracencis dyocesis, hereditarie vendidisset, sicut in litteris scabinorum Antwerpiensium super hoc confectis
plenius continetur, sicut.dictus Nycholaus coram nobis recognovit,
constitutus coram nobis, pos tea dictus Nycholaus ad ratificandum dictis religiosis abbati et conventui dicti monasterii de Tongerlo venditionem dictorum bonorum, partem dictorum bonorum allodialium dicto domino abbati ad opus sui et dicti conventus dicti monasterii de Tongerlo supportavit, tradidit et effestucando resignavit, dictumque abbatem
nomine sui et dicti conventus dicti monasterii de Tongerlo in dictam
partem dictorum bonorum, allodialium manurn suam ac judicis dicti loei
de Buschoducis imposuit et heredavit, modo in allodialibus debito et
consueto; partem vero dictorum bonorum censualium a domino nostro duce dependentem, dictus Nycholaus ad opus dicti abbatis et conventus
dicti monasterii in manus habentis ex parte dicti domini duels heredandi et exheredandi potestaten, supportavit et effestucando resignavit dictumque dominum abbatem ad opus sui dictique conventus dicti
monasterii de Tongerlo in dictam parten dictorum bonorum censualium
a dicto domino duce dependentem, ut dictum est, per maneen ejusdem
imposuit et heredavit modo in talibus consueto; et promiserunt coram
nobis dictus Nycholaus et cum ipso dominus Johannes de Oude mises frater ejusdem, ut debitores principales indivisi, super se et bona sua
omnia, quod ipsi dictos religiosos abbatem et conventen dicti monasterii de Tongerlo in reliquas partes dictorum bonorum ad aliis dominis
out curiis dependentes impanent, instituent et heredabunt ac sic firmabunt, sicut illi qui super hoc de jure sentenciare debent sentenciabunt et dicent is dictis religiosis abbati et conventui dicti monasterii de Tongerlo raten esse perpetue atque firmum, presentium testimonia litterarum.
Datum anno Domini MP10 GCC00 decimooctavo, sabbatti post dominicam
Misericordia.
(De schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Nicolaas de Oude,
zoon van wijlen Rutgher de Oude, zijn goederen te Baast onder Beerse verkocht heeft aan de abdij Tongerloo, welke daarin vererfd
werd.)

VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)
Hoog en laag II
61. Nogmaals "Gestel " (gemeente Eindhoven)
Kort nadat ik mijn stukje over Gestel (zie vorige aflevering) had ingeleverd, ontving ik van de redaktie een artikel van de hand van
Méchelien Spierings: "De naamverklaring van "Gestel", Brabants Heem,
jaargang 74, aflevering 1, pag. 28 - 30. In dit geschrift geeft de
schrijfster een etymologie van deze plaatsnaam, die volledig van de
mijne verschilt "met voorafgaande verontschuldiging voor de geringe
doorkneedheid in het vak en onder betuiging, dat ik deze hypothese
verder wil overlaten aan de kritiek van de beter-weters".
Nu heb ik geenszins de pretentie van een grotere "doorkneedheid in
het vak" en ik reken mezelf ook niet tot de "beter weters", alleen al
niet omdat dit woord zo'n nare bijklank heeft ... Desondanks wil ik
toch op haar uitnodiging ingaan en haar hypothese kritisch bekijken.
Zij verwerpt de verklaring Gestel "hoog en droog land" zoals die voorkomt bij Hermans, Schutjes en Gijsseling. Ze voert als argument daarvoor aan, dat in geen der gevallen droge grond duidelijk aantoonbaar
is: als voorbeeld geeft zij dan Mber-gestel dat op veengrond gelegen
is.
Als eerste opmerking dit. Gijsseling verklaart Gestel niet als "hoog
en droog land", maar als "hogere zandstrook langs példer of moeras"<
Gem. gaistu-f (zie Gijsseling, Toponymisch Woordenboek, 1960, Deel
1, pag. 401-402). In ons geval Gestel behoeft er dus geen "hoog en
droog land" aangetoond te worden, wel een "hogere zandstrook langs
polder of moeras". Welnu, in mijn vorige artikel biebik met behulp
van De Bont aangetoond, dat Gestel gelegen is op zo'n "(kleine) hogere zandstrook langs het moerasgebied (van de Dommel)" en in het
verlengde van de "dijkdorpen" Véldhoven, Meerveldhoven en Blaarthem.
Alleen al op grond hiervan zou ik willen vasthouden aan de in Campinia nr. 15 (4e jaargang, oktober 1974, pag. 122, gegeven verklaring.
Mechelien Spierings acht Gestel afgeleid van een:
"oudere term voor een huis waar de reiziger kan aanleggen bij
voorkeur op een plaats, waar hij moest wachten om overgezet te
worden, over een rivier, of waar hij naar de weg moest vragen
of andere reizigers ontmoette, als bij een kruispunt van wegen; waar de paarden ververst konden worden en de inwendige
mens versterkt;" (pag. 30).
Hiervoor geeft zij de volgende argumenten:
I. De Gestels (Gastels) liggen vaak bij rivierovergangen en aan kruispunten van wegen (pag. 28). Ik zou hierbij willen opmerken, dat zij
dit verder niet aantoont, en bovendien in haar omschrijving van
"oudere term voor huis waar ...H etc. (zie hierboven) zoveel mogelijkheden stopt, dat het liggen aan een rivierovergang wat bij Ges-
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dit niet langer een argument is bij ons Gestel.
2. In de herbergen, die oorspronkelijk voor het leger bestemd waren,
was voor de gewone burgers, voor de gewone gasten, geen plaats,
zodat wel andere onderkomens moesten ontstaan voor de niet-militaire gasten.
3. Dat waren dan volgens de schrijfster Gastels of Gestels. Wij kennen immers nog gastmaal, gastheer, etc.. In Gestel zit dus ons
woord gast. Nemen we daarbij nog in aanmerking, dat ons woord gasthuis oorspronkelijk "een huis waar men gasten ontvangt" betekende,
en dat in Den Bosch de Gasselstraat ooit het gasthuysstraetke heette, dan lijkt het verantwoord Gastel en Gestel terug te voeren op
de hierboven geciteerde betekenis.
4. Mej. Spierings wijst dan nog op de oerverwantschap met het Latijnse woord hostis = vijand. Ons woordje gast is formeel immers hetzelfde als dit Latijnse hostis. Ieder die ooit iets aan historische grammatika gedaan heeft, weet dat. Ook de semantische ontwikkeling lijkt een argument, want de Latijnse betekenis sluit de
Nederlandse niet uit:
"in zijn oorsprong duidde het op de vreemdeling, de reiziger,
die men onderdak verleende op grond van de wetten van de gastvrijheid en die zich dan misschien nogal eens als "vijand" gedroeg." (pag. 29).
De zwakke punten in deze hypothese zijn de volgende:
1. In de eerste plaats de verklaring van het achtervoegsel -el. Daarvoor heeft de schrijfster - dat beseft zij heel goed - een oud
woord nodig met de betekenis "huis waar de reiziger etc." (zie
hierboven) en dat uitgaat op -el. Zo'n woord bestaat er in het Nederlands niet. Zij moet dan haar toevlucht nemen tot het rekonstrueren van zo'n woord. Zij doet dit aan de hand van het Duitse woord
"Gasterei", dat herbergiersbedrijf kan betekenen. De gerekonstrueerde vormen luidden: *Gastellie en *Gastelerije. Voor deze rekonstruktie bestaat geen basis. Formeel zeker niet in het gebruikte
Duitse woord, want dat kan die -1 in de rekonstruktie niet verklaren. Eerder heeft zij gewezen op de Oudfranse en Latijnse woorden
"hostel" en "hostellaria", maar via deze weg mag men die -1 Nederland niet binnensmokkelen.
2. Om nog een andere reden heeft zij die gerekonstrueerde vormen nodig, namelijk ter verklaring van de i-umlaut in Gestel. Natuurlijk
wijst zij op de i-umlautsfaktor -ie in Gastellie en -ije in Gastelerije. Hiertegen is hetzelfde bezwaar aan te voeren als ik onder 1.
gehanteerd heb: de niet verantwoord gerekonstrueerde vormen.
Vreemd is het ook, dat zij in het begin van haar artikel zegt Gestel terug te willen voeren op de "oorspronkelijke betekenis van
het woord; en dan in zijn eerste ontstaan v66r het tijdperk van de
umlaut-werking". Dit natuurlijk om semantisch bij gast te kunnen
vertrekken, de gerekonstrueerde vorm zorgt er dan wel voor dat de
zaak klankwettig in orde is: die levert de i-umlaut.
Nogmaals, de verklaring van De Bont is én semantisch én formeel beter
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halsbrekende toeren uithalen, zie de laatste regels van haar artikel
pag. 30). Op dat semantisch juiste heb ik in het begin al gewezen;
de klankwettige verklaring wil ik nogmaals herhalen (zie overigens
het reeds meermalen genoemde Campinia-artikel). De Bont ziet in -el
6f een lo-naam 6f de diminutiefuitgang -ilo, -ila (niet gerekonstrueerd!). In Gastel zonder umlaut hebben we te doen met een lo-naam, in
Gestel is -el het diminutiefsuffix met umlautsfaktor en dit levert
de reeds genoemde verklaring op die prachtig bij de terreinomstandigheden aansluit: "kleine hogere zandstrook langs het moerasgebied
(van de Dommel )".
Nog twee opmerkingen tot slot:
1. In een zeer recente studie wordt Gestel, een ander Gestel weliswaar
als het onderhavige, ook verklaard als "hoge zandgrond", zie J.
Mólemans, Bijdrage tot de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van
de Limburgse Kempen, voornamelijk in het licht van de namenvoorraad, "Naamkunde", 5e jaargang (1973), afl. 3-4, pag. 292.
2. Mej. Spierings begint haar artikel met de vraag: 'Moeten de namen
van onze dorpen per se afgeleid worden uit veldnamen?"
Zij beantwoordt deze vraag zelf met "neen". En daarin heeft zij
ook wel gelijk. Dat hoeft niet per se, maar Molemans wijst er in
zijn zojuist genoemde studie op, dat "naar hun betekenis we het
gros van de Kempische nederzettingsnamen in de ruime zin natuurnamen kunnen noemen: namen die mijzen,op de begroeiing, de bodemgesteldheid, het relief...."(pag. 308) en op pag. 327 heet het:
"de nederzettingsnamen in de Limburgse Kempen zijn voor meer dan
90% natuurnamen, die sekundair nederzettingsnamen werden, nadat
bewoning had plaatsgevonden".
Ik ben ervan overtuigd, dat hetzelfde voor de (Noord-)Brabantse
Kempen geldt.

62.

"Den Oeienboseh" (gemeente Veldhoven)

In "Campinia" nr. 15 (4e jaargang, oktober )974) pag. 144 bestrijdt
J.A.M. Coolen terecht de opvatting dat Oeienbosch zijn naam te danken
zou hebben aan de familie Oeien, die zich in 1750 te Veldhoven vestigde. Hij toont aan, dat de naam "den Oeienbosch" veel ouder is: hij
komt al voor in een Cijnsboek van 1380. De heer Coolen veronderstelt,
dat de naam afgeleid is van "een middeleeuws odo of Oda". Diezelfde
verklaring met odo, Sint-Oda wordt ook vaak gegeven voor Sint-Oedenrode. Zij zijn volgens De Bont echter niet juist. (Zie A.P. de Bont,
Dialect van Kempenland, Assen 1962, Deel II Vocabularium pag. 681 682.) De Bont acht het niet onmogelijk, dat Uden en het eerste lid
van Udenhout, Sint-Oedenrode en Oeienbos dezelfde woorden zijn. Hij
verklaart Uden, Oeden en Oeien uit de godennaam Odin (= Wodan).
Klankwettig is er geen enkel bezwaar; enkele parallellen: broeden blii.jan; broeder - brCejlir; wroeten - frileitn; groen - grO.n, etc.
(zie De Bont, deel I par. 118 pag. 86). Een ander argument voor dezelfde interpretatie van deze vormen vindt hij in de ligging van deze
plaatsen, die in overeenstemming is met de hypothese, die Nederrijnse,
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Het verschil tussen Uden en Oeden zit hem in de werking van de umlaut
(N.B. Oeden>oeien; vergelijk: hoeden> boeien; bloeden>bloeien; roede>
roei, etc.). Odin bevat een umlautsfaktor i waardoor het klankwettig
tot Uden wordt. In Oeden, Geien heeft die umlautsfaktor niet gewerkt,
zegt De Bont, doordat "in de tijd dat de i-umlaut op de lange oe werkte de oe in St.-Oedenrode en Oeienbosch v66r de uitgang ipn (De Bont
par. 269, Deel II) reeds verkort was en zich daardoor aan de werking
van did klankwet onttrok.
De Bont voegt hieraan toe, dat, indien deze verklaring Uden, Oeden
Odin juist is, het ook duidelijk is, waarom de heilige Willibrord deze streken tot terrein van zijn werkzaamheden heeft gekozen. Van deze
heilige weten we immers, dat hij ernaar streefde de Odin(=Wodan)dienst
uit te roeien.
Interessant is in dit verband het Kempische woord haauwmaauw (ha.uma.u)
(De Bont, Vocabularium, pag. 225) = wervelwind. Waarvan de Bont het
eerste lid verklaart uit hout<hold, en het tweede een vervorming acht
van vraauw = vrouwe. "Eáauwmaauw is derhalve waarschijnlijk de (onbegrepen) vervorming van "holde vrouwe", de Walkure, die Wodan = Odin
op zijn tochten door de lucht vergezelt."
Ik zou hier nog het volgende aan toe willen voegen. In 1970 - 1971 is
aan de zuidzijde van Den Oeienbosch een grafveld blootgelegd uit de
Merovingische tijd 450 - 750: een bewijs dus voor Germaanse bewoning
van die plaats, terwijl ook bij Sint-Godenrode graven en huizen uit
die tijd te voorschijn zijn gekomen. Ik acht deze vondsten een argument te meer voor de verklaring Uden-Oeden<de Germaanse God Odin.
Het gebied tussen en langs Gender-Run-Dommel is reeds vroeg bewoond
geweest, daarop wijzen het zojuist genoemde Merovingische graf en de
Romeinse vondsten op de Heers en de Romeinse wachttoren bij Koningshof (tegenover den Oeienbosch). Diverse schrijvers hebben erop gewezen,
dat de oudste bewoners een voorkeur hadden voor "woonkernen op de
overgang van hoge naar lage grond, in casu op de glooiing van het
vroegere, hoger gelegen bos en heidelandschap naar de lagere beekdalgronden (een soort lintbebouwing tussen een bouwland-kompleks en de
beekdalgronden)" (zie de onder 61 genoemde studie van Mblemans, pag.
281-282 en pag. 312 - 314).
Dit laatste lijkt van belang bij de verklaring van de namen in de vorige aflevering en van Gestel onder no. 61, vandaar dat ik ook deze
aflevering nog genoemd heb: Hoog en laag II.
J.A.J. van den Bosch

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN GERWEN (GERVEN) van 1699 af

(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)

(vervolg)
MARTINUS VAN GERWEN (Z)
31- 7-1815 Jacobus

X

CORNELIA VAN DER LINDEN
get. Johannes Baselmans, G.Beijsens

JAN VAN GERWEN (V)

X

MARIA VAN HOUT
gr,t. Joseph van der Sanden
H.v.d.Linden, A.Schippers

FRANCIS VAN GERWEN (Z)
2- 4-1833 Johanna

X

LEONARDINA VAN HAM
get. P.v.Cronenburg, G.de Wit

JAN VAN GERWEN (V)
9- 4-1833 Jacobus

X

PETER VAN GERWEN (V)

X

MAGDALENA VFRBERNE
get. H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
It
H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
H.v.d.Linden, A.v.d.Linden
H.v.d.Linden, J.v.d.Pon
11
H.v.d.Linden J. de Pon

X

PEIRONELLA VAN DER HEIJDEN
get. Chr.de Greef, F.Bazelmans
Chr.de Greef, P.v.Lippen

11- 9-1819 Johannes
3- 4-1829 Elizabeth

216161313-

6-1836
7-1838
2-1841
6-1842
9-1843

Cornelus
Wilhelmus
Johanna
Gerardus
Johanna Maria

HENRICUS VAN GERWEN (Z)
11- 8-1862 Johannes
23- 8-1864 Antonius

JOHANNA SCHEEPFRS
Chr.de Greef, P.v.Lippen
Chr.de Greef, Fr. Bazelmans
G. Habraken, Chr.de Greef
A. Maas, C. Habraken
H.A. Habraken, A. Maas

CORNELIS VAN URNEN (2)
18-11-1864 Johannes
8-11-1866 Petronella
21- 9-1869 Francisca
18-11-1873 Cecilia
4- 7-1879 Johanna
WILLIE:1MS VAN GERWEN (V)

21- 9-1869
2-12-1871
18-11-1873
1- 2-1875
11- 6-1878

Peter Johannes
Magdalena
Antonius
Johanna
Cornelus

MARIA AARTS

get. H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden

X

JOHANNA PIJS
get. P.Louwers, Egidius v.d.Ven
P.Louwers, A.v.d.Linden
fl
P.Louwers, Egidius v.d.Ven
P.Louwers, Hendrik v.d.Hurk
fl
P.Louwers, A.v.d.Linden

X
ANTONIE VAN GERWEN (Z)
get.
25- 6-1878 Elisabeth
2-10-1879 Megchelina
4- 2-1883 Antonius
18- 4-1885 Johanna Maria
30- 8-1893 Anthonetha
27- 3-1896 Johannes Antonius
18-12-1897 Johanna

ANTONET JANSSENS
H.A.Habraken, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
Guillaume de Vries, A, Maas
Guillaume de Vries, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
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PETER JOHANNIS VAN GERWEN (V) X
1- 9-1901 Maria
get. J.J. van de Ven, L.van de Ven
/I
J.J. van de Ven, Antonij Damen
24-10-1903 Wilhelmina
ir
30-11-1905 Wilhelmus
J.J. van de Ven, L. van de Ven
ANTONIUS VAN GERWEN (V)
24- 2-1903 Wilhelmus
16- 1-1904 Michiel
30-11-1905 Johanna
15- 3-1909 Elisabeth
5- 9-1910 Petrus Johannes
6- 4-1912 Henricus
27- 1-1916 Antonius Albertus
19-10-1917 Wilhelmus

X
get.
TI
fl

ANTONETTA LEUTEN
Hubertus Turken, M.v.Kemenade
J.J. van de Ven, A. Damen
A. Jansen, J.J. v.d. Ven
J.J. v.d. Ven, M.v. Kemenade
J.J. v.d. Ven, P.J.A.v.Kemenade
A. Jansen, M.v. Kemenade
A.v.d. Ven, G. Geenen
J.J.v.d. Ven, M.v. Kemenade

MARIA CATHARINA lEURLINCKX
ADRIANUS VAN GERWFN (V)
X
get. A.A.v.d. Hurk, J.J.v.d. Ven
6- 7-1910 Hendrikus Johannes
fl
A.A.v.d. Hurk, H.P.v. Riel
21- 9-1911 Johannes
fr
30-12-1912 Martinus
A.A.v.d. Hurk, J.J.v.d. Ven
IT
F.G. Klaasen, A.A.v.d. Hurk
16-12-1915 Henrica Johanna
TI
P.v. Brussel, A. Damen
7- 4-1918 Anna
HENRICUS VAN GERWEN (V)
5-11-1910 Wilhelmus
15-11-1912 Allegonda Henrica
3-12-1913 Henrica Maria
28-12-1914 Henricus Cornelis

X

WILHELMUS VAN GERWEN (Z)
17- 4-1919 Henrica Johanna
Maria

X

MARIA CATHARINA FRICK
get. J.J.v.d. Ven, L.v.d. Ven
P.J.v.d. Hurk, F.v. Dommele
F.v. Gerwen, E.v. Gerwen
rr
F.v. Gerwen, E.v, Gerwen
7I

MARIA ANNA COPPELMANS
get

PETRUS JOHANNES VAN GERWEN(V) X
30- 4-1919 Gerardus Johannes
get

3. GENEALOGISCHE REEKS van W.J.C. Senders, geb. 17 oktober 1935 te
Valkenswaard (Zeelst, Bergeijk, Luyksgestel, Valkenswaard)

Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 206.
4. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOMEN VAN a) Gerardus Theodorus El-

fridus van de Wal, geb. 19-4-1925 te Oirschot, b) Johannes Adrianus Carolus Godefridus van de Wal, geb. 9-11-1936 te Oirschot,
c) Henricus Jacobus van de Wal, geb. 27-12-1923 te Oirschot, Adrianus Joannes van de Wal, geb. 28-3-1925 te Oirschot en Henricus
Franciscus van de Wal, geb. 22-8-1928 te Oirschot.

Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 5, blz. 211

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW

(vervolg)
26. "Huize Den Endenpoel " (Nieuwstraat 54, sektie
F 4221)

Huize Den Endenpoel bestond oorspronkelijk uit twee panden, waarvan
hier echter na 1691 alleen het le pand wordt behandeld, zijnde de
tegenNoordige burgemeesterswoning, Nieuwstraat 54. Beide panden maken volgens de oude verpondingsregisters aanspraak op de naam ENDENPOEL. Ter illustratie een schetsje vooraf.

J. Tops, H. van Dinther

HUIJS DEN ENDEPOEL
1620 Aert Jans Moeskops, 41 r.

HELENA MARIA VAN ALST
P. Hordijk, Jan Dingen

BENDRINA ADRIANA CORNELIA VAN
FRANCISCUS EMBERTUS VAN
GERWEN (V)
BAKEL
X
27- 9-1920 Henricus Pancratius get. E.v. Gerwen, H. Sanders
Deze genealogische reeks sluiten wij met het jaar 1920 af, aangezien
de latere inschrijvingen als bekend mogen worden verondersteld. Belangstellenden, die enig aanknopingspunt in de door ons verstrekte gegevens
hebben aangetroffen, adviseren wij, op ons archief te Oirschot, Torenstraat 1, alle verdere gegevens uit de oude trouw- en begraafregisters
te komen opsporen. Ons archiefdepot is dagelijks (maandag t/m vrijdag)
geopend van 3.30 - 17.00 uur. Toegang en onderzoek zijn gratis.
In de komende afleveringen zal onder dit hoofdstuk aandacht worden
besteed aan het Veldhovense geslacht Van der Linden van 1667 af.
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.B. van Cronenburg, Rotterdam

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz. 208

1691
Gijsbert van Dooren, 201 r.
•if
1721
1732
Margriet Gijsberts van Dooren
Marij,
"De Endenpoel"
wed.H.A.Toirkens

1691
Andries Dircx Toirkens, 201 r.
1718
H.G.v.d.Biggelaar
10,5 r.
11

1727
Peter C.Spapens
10,5 r.
"De Endenpoel"

Je
1742
Jan W. Brands

1732
Theodorus van Dooren
1773
De wed. v. Th. van Dooren

- 188 De verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
A. AERT JANS MOESCOPS
"Wijs en aenstede"
grootte: 41 r, aanslag 2 g, 11 st. 4 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 84

omstr. 1620

B. 1. GIJSBERT PETER VAN DOOREN, president en koopman
"Twee derde parten in't huijs ende de halve hoff
of aenstede"
grootte: 201 r, aanslag 1 g. 6 st. 10 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 60
2. ANDRIES DIRCK TOIRKENS
"Een derde in't huijs ende de halve hoff of
aenstede"
grootte: 201 r, aanslag 1 g. 4 st. 10 D.

1691

(Wij vervolgen thans met pand 1, Gijsbert Peter van Dooren, B. 1,)
C. MARGRIET GIJSBERTS VAN DOOREN
"Huijs Den Endenpoel"
grootte: 201 r, aanslag 1 g. 6 st, 10 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82
D. THEODORUS VAN DOOREN, president en koopman
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 p.
bijzonderheden: wegens verbreden van weg van de hof 2
roeden af
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82 en nr. 3, fol. 112

1721

1739

1773
E. DELIANA VAN DEN AGIER, wed. van TH. VAN DOOREN
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82 en nr. 3, fol. 112
F. GUILIELMUS VAN BAAR, fabrikant, gehuwd met MARIA CATH.
1778
VAN DOOREN
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82 en nr. 3, fol. 112
G. MARIA CATHARINA VAN DOOREN, weduwe van GUILIEL'.RJS VAN BAAR 1783
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 1).
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol 82
en nr. 3, fol. 112
H. ANTHONIJ VAN BAAR, burgemeester en koopman (bij kontrakt
van 1786)
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 131 r, aanslag 1 g. 6 St. 0 D.
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol, til, nr. 5, fol. 86 en
nr.-6, fol. 86

1786

-189Uit de kadastrale leggers der gemeente Oirschot resulteren de volgende eigenaars:
I. ARNOLDUS THEODORUS VAN BAAR, zoon van Anthonij
"this en erf"
grootte: 4 roeden 72 ellen
F 545, art. 1 7/52
"Tuin"
grootte: 13 roeden 10 ellen
F 546, art. 17/53
J. FRANCISCUS ANT. TRET, vroed- en heelmeester, en JACOBA
MARG TREF
"Huis en erf"
grootte: 4 roeden 72 ellen
"Tuin"
grootte: 13 roeden 10 ellen
F 545 en 546, art. 984/4 en 5
(1864 brand en herbouw, nu F 2215: Huis, looierij en
erf, 5 roeden 62 ellen, F 2216: Tuin, 12 roeden 20
ellen)
K. ADRIANUS RENARDUS TRET, burgemeester en winkelier (door
koop)
"Huis, looierij en erf"
grootte: 5 roeden 62 ellen
F 2215, art. 2621/15
(1888: 3 roeden 60 ellen naar F 2216, nu: huis,
2 A 2 CA, F 2951)
"Tuin"
12 roeden 20 ellen
F 2216, art. 2621/16
(1888: 3 roeden 60 ellen van F 2215, nu tuin, 15 A
80 CA, F 2950)
L. HENRICUS JOH. TERMEER, leerlooier, geb. 1853
"Huis"
grootte: 2 A 2 CA
F 2951, art. 3287/1 3
"Tuin"
grootte: 15 A 80 CA
F 2950, art. 3287/12
HENRICUS JOHANNES TERMEER, leerlooier, geb. 1886,
EN CONS.
"Huis"
grootte: 2 A 2 CA
F 2951, art. 4591/10
"Tuin"
grootte: 15 A 80 CA
F 2950, art. 4591/9
N. ADRIANA ANTHONIA JOH. TERMEER en 7 CONS.

1832

1846

1871

1898

1914

1917
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516
504
338

523
$2

344

541
$1,0

546

547

555

0. AFVALBEDRIJF TEXTIEL N.V., Spoordonkseweg 7
"Huis en tuin"
grootte: 17 A 82 CA
F 4221, art. 6832/3

1957

P. WILHELMINA HENDRIKA MARIA LEIJTEN, bedrijfsleidster
"Huis en tuin"
grootte: 17 A 82 CA
F 4221, art. 7228/1

1960

Q. DE GEMEENTE OIRSCHCW
"Huis en tuin"
grootte: 17 A 82 CA
F 4221, art. 485/3756, nu art. 485/4142

1969

27. "Pand Gasthuisstraat 5, sektieF5254
De monumentenlijst geeft van dit pand de volgende omschrijving:
"Hoekpand St.-Jorisstraat. Wit dorpshuis met omlijste ingang." Men
had er nog aan moeten toevoegen: "gebouw van oudheidkundige en historische waarde." Wanneer wij namelijk vanuit de oudste kadastrale
leggers dit pand terug vervolgen in de oude verpondingsregisters kunnen de volgende eigenaars vanaf 1640 worden gevonden. Dit wil niet
zeggen, dat het huidige gebouw reeds van 1640 dateert. De keldergewelven zijn o.i. echter van oudere datum dan de daarop gegrondveste
woning.

556
560

565

566

CR5CHOT co. 1892

569

5ECila F (GEDEELTEL:"1
M.T. E.".URLINC X.

0
kwasseh--

grootte: 2 A 2 CA
F. 2951, art. 4626/71
"Tuin"
grootte: 15 A 80 CA
F 2950, art. 4626/70
(1954 vereniging van F 2950 en F 2951 in F 4221, huis en
tuin, 17 A 82 CA)

446

So

maal1

456

456

A. BARBARA, DE WEDUWE VAN ODULPHUS GOOSSENS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 91

1640

3. DANIEL ODULPHUS GOOSSENS
"Ildijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 91 en 79v

1673

C. ANNA, DE WEDUWE VAN DANIEL ODULPHUS GOOSSENS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 91 en 79v

1682
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D. JAN HENDRICK BAIJENS, gehuwd met MARIA
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fól. 91 en 79"
1732
E. MARIA, DE WEDUWE VAN JAN BAIJENS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 97"
1745
F. JOSEPH JANSSE BAIJENS
"Blijs en Hof met het Cleijn I-Iuijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 3, fol. 133, nr. 2, fol. 98
en nr. 4, fol. 94v
1773
G. CAREL HENDRICK JACOB BARON SWEERTS DE LANDAS (door koop)
"Wijs en Hof met het Cleijn Huijskén en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol. 132, nr. 5, fol. 131
1790
H. CORNELIS GOORTS K134PS (door koop)
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 96
I. ADRIAEN, THEODORUS, WILHELMUS, JOHANNES, CATHARINA,
1795
GOVERDINA EN HELENA, kinderen van CORNELIS GOORTS KEMPS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
.verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 96
1800
J. THEODORUS CORNELISSE KE1PS
"Wijs en Hof niet het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 6, fol. 98
De kadastrale leggers sluiten aan met:
1832
K. DE ERVEN THEODORUS CORNELISSE MIPS
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
art.296
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen
L. JOHANNA MARIA VAN HEESWIJK, WEDUWE VAN ANTEONIJ DE
1841
KROON (Oerle)
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
zart.1066
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
.
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen
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afl

1832
Sektie F 328
•

rh,

n. • :Ij.

1885
Sektie F 328
•

1851
M. JOHANNA DE KROON
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
art.1146
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen

-194-
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195

1952
Sektie F 2807

0. MARIA ELISABETH MESSING, WEDUWE VAN CORNELIS DE
KROON, ANTHONIUS JOSEPI{JS DE KROON (Nijmegen),
CORNELIA CATHARINA. ADUANA DE KROON
(samenvoeging van F 327, 328, 329 in F. 2807)
"Huis en tuin"
grootte: 17 roeden 2 ellen

1874

P. DE ROOMSCH CATHOLIJKE ARMEN VAN OIRSCHOT, door koop
sektie F 2807, art. 489, volgnummers 135/136/137
"Huis, schuur en tuin"
grootte: 17 roeden 2 ellen
Q. STICHTING ST.-JORIS
schuur, tuin en jeugdgebouw"
grootte: 17 A 2 CA
sektie F 2807, art. 7807, volgnr. 4

1898

In 1968: vereniging met de sekties F 4516, 3104, 4517, 2806
en 4231 tot sektie F 5254, art. 8194
"Bejaardentehuis, café, woonhuis, klooster, kapel, tuin,
transformatorhuisje en jeugdgebouw"
grootte: 1 bunder 46 A 70 CA (13 CA gemeente Oirschot)

,gu

IX. HET HOF VAN HEERENBEKE ONDER OIRSCHOT
(door Felix Maes, archivaris abdij van 't Park)

1973
F 5254

(vervolg)
DE GOEDEREN VAN HET HOF VAN HEERENBEKE IN 1650

N. CORNELIS DE KROON
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen

o.m. 1873
art.1146

Laten we nu eerst, aan de hand van de "caerte van Heerenbeke" (1), die
deel uitmaakt van het "Typographieboeck" van de abdij van Park (2), de
lijst doorlopen van de goederen, welke in 1650 bij deze hoeve hoorden
(3).
In 1650 werden de landen, beemden en bossen gemeten door Mr. Cornelis
Groef, gezworen landmeter,. in aanwezigheid van Peter en Jan van Cellenbergh, volgens de maat van 's-Hertogenbosch, 20 voet is een roede.
Een lopen (of lopensaet) = 50 roeden; 8 lopen -.- 1 bunder.
1. De "rauw elsdonck", gelegen op het uiterste van de hoeve naar Oirschot toe.
Regen. 1) de "gemeynte", genoemd "int elsdonck"; 2) de "panenstege",
die ook "gemeynte" is, van omtrent 40 voet breed; 3) de Itlacke
elsdonck"; 4) de "smalle elsdonck".
Noot: Deze elsdonk is bijna geheel elze- en berkebos, en zou een
goed bos worden als de beesten daaruit werden gehouden. De grootte
van dit perceel staat onder nr. 2.
2. Een beemd, geheten "het black elsdonck", naast het voorgaande. De
twee samen zijn 8 bunder, 3 lopen, 6 roeden, 3 voet.
3. De "pepenbempt" naast voorgaande: 2 bunder, 4 lopen.
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-196Noot: Tussen de "papenbempt" en de "blacke elsdonck" ligt een
gemeynte" van ongeveer 40 voet breed, die de vorm heeft van een
baan. De gemeente Oirschot heeft soms gepretendeerd dat het een
heerbaan moest zijn van Oirschot naar 's-Hertogenbosch; maar voor
zover de menselijke herinnering gaat is daar niets van bekend. Het
is maar een dode "stege", geheten de "papenstege", omdat zij uitkomt op de papenbeemd van Park.
4. Een weiveld, de "smalle elsdonck": 15 lopen, 31 roeden, 17 voet.
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5. Een weiveld, geheten de "smalle waelsdonck": 2 bunder, 1 lopen,
13 roeden, 6 voet.
6. Een "rauwagie" van klein berkehout en meest hei, geheten "het
waeldoncksheyvelt": 9 lopen, 12 roeden, 13 voet.
7. Een weiveld, geheten "de leege waeldonckbempt": 3 bunder, 19 roeden, 17 voet.
8. Een "rauwagie" van klein berkehout en meest hei, waar de schapen
gehoed werden, geheten "het buitenste waelsdonckheyvelt": 1 bunder, 6 lopen, 18 roeden, 7 voet.
9. Een weiveld, geheten "den hoogen waelsdonckbempt": 2 bunder, 2 lopen, 26 roeden, 11 voet.
10. Een weiveld, geheten, samen niet het volgende, "Meri Coppens Herbeke": 4 bunder, 3 lopen, 49 roeden.
11. Een weiveld, geheten,
Herbeke": 3 bunder, 3
12. Een weiveld, geheten,
4 bunder, 2 lopen, 15

samen met het voorgaande, 'Nerf Coppens
lopen, 24 roeden, 16 voet.
samen met het volgende, "rauw Herbeke":
roeden, 14 voet.

13. Een weiveld, geheten, samen met het voorgaande, "rauw Herbeke":
4 bunder, 4 lopen, 33 roeden, 14 voet.
14. Een weiveld, geheten "den Velderschen hoeck", voor een groot deel
elzehoutgewas en de rest zuur gras, laag, waterachtig van grond,
uitgenomen een hoek waar opgaande eiken staan: 4 bunder, 2 roeden,
14 voet.
15. Een weiveld,
houtgewas en
33 roeden.
Regen. 1) de
"cleyne hof"

geheten "de 8 bunders", voor een groot deel elzelage grond, gelijk het voorgaande: 8 bunder, 3 lopen,
Velderse hoek en rauw Hersbeke; 2) de 6 bunder; 3) de
en het "hincxtenvelt"; 4).de Velderse hoeve.

16. Een maaibeemd , geheten de "sess bunders": 7 bunder, 1 lopen, 43
roeden.
17. Een bos, geheten "het calverenblock of calvereneusel": 1 bunder,
7 lopen, 43 roeden.
18. Het "heestersvelt", waarvan de eiken in 1653 verkocht zijn en
dat nu weer met eikels bezaaid is: 1 bunder, 23 roeden, 16 voet.
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19. De "achterste calverendriesch"n4 lopen, 29 roeden.
20. De "achterste hophof": 1 lopen, 33 roeden, 3 voet.
21. De "voorste hophof" met de voorgaande "calverendriesch": 6 lopen, 37 roeden, 1 voet.
22. HUIS en 110F, liggende in zijn grachten: 3 lopen, 20 roeden, 19
voet.
Regen. 1) de "cleyne hof" achter de schuur; 2) het "Calvereneusel" en de grote hof; 3) de "elsenwasch"; 4) het "hincxtenvelt".
23. De "cleynen hof", liggende achter de schuur: 1 lopen, 29 roeden,
10 voet.
Regen. 1) de 8 bunder; 2) de weg naar de 6 bunder; 3) de hof;
4) het "hincxtenvelt".
24. De "grote hof": 3 lopen, 38 roeden, 2 voet.
Regen. 1) de "stap" van de hof; 2) de "stapacker" hiernavolgend;
3) de stap naar het "moerevelt"; 4) de pachthof.
25. "De Stapacker": 2 bunder, 1 lopen, 5 roeden.
Regen. 1) de hophof en het "calveren loch"; 2) Adriaen Aertsen;
3) het "nieuw Zant", het moerevelt en de oude koeyakker"; 4) de
grote hof.
26. "Het hincxtenvelt", gelegen achter de hof: 1 bunder, 6 lopen, 10
roeden.
Regen. 1) de acht bunders; 2) de hof; 3) de "elsenwasch"; 4) de
Veldersche hoeve", toebehorende aan de Heer van Boxtel.
De
"oude koeyenacker" achter het nieuw land, daarin begrepen het
27.
"moerevelt", dat een weide is, samen 4 bunder, 6 lopen, 35 roeden.
Regen. 1) De "stapacker"; 2) Dielis Moppenbrouwers; 3) "heel en
half mutsen"; 4) de "grote dreve" en de "Coppel heesters".
- Een stuk land, geheten "heel mutsen en half mutsen: 1 bunder,
3 lopen, 38 roeden.
Regen. .1) de oude koeyacker en het nieuwe land; 3) de voetweg van
Oirschot naar Dimde; 4) de "grote dreve".
- Een weide, geheten "het cleyn heycampke": 1 bunder, 3 lopen, 5
roeden.
- Een stuk weide genomen uit de "groote heycamp": 6 lopen, 30 roeden.
- Een stuk land, geheten "de groote heycamp": 2 bunder, 6 lopen,
8 roeden.
Al deze percelen van nr. 27 zijn tesamen 12 bunder, 6 lopen, 4
roeden, 14 voet.
28. Een weiveld, geheten "de voorste en achterste vleuge": 16 bunder,
2 lopen, 25 roeden.
Een
geheten "de heycant": 4 bunder, 4 lopen, 11 roeden,
29. 14 voet.
Daar drijft de pachter zijn schapen op en haalt hij "schabben voor
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sijnen brandt". (4)
30. Een weiveld, gelegen over de dreef, naar de Velderse hoeve, geheten "out Herbeke": 4 bunder, 5 lopen, 9 roeden.
(De grachten tussen Herbeke en de Velderse hoeve horen toe aan
eerstgenoemde en moeten door haar onderhouden worden; en al het
water komende van de hei naar Heerebeke, moet door die gracht en
de hoeve van Velder zijn verloop hebben. Van 1605 tot 1609 is
daarover kwestie gerezen tussen de Heer van Boxtel en Park.)
31. Een weiveld aan de overkant van de dreef naar Oirschot toe, ook
genoemd "out Herbeke": 7 bunder, 3 lopen, 11 roeden, 8 voet.
32. Een beemd, gelegen naast voorgaand perceel, geheten "het smal
velt": 2 bunder, 7 lopen, 11 roeden, 8 voet.
33. De maaibeemd, gelegen naast het "smal velt": 4 bunder, 1 lopen,
25 roeden, 6 voet.
Al de vermelde percelen liggen aan elkaar als in een stuk, en rondom
wallen en grachten. Vroeger waren dat twee pachthoven. Nu, in 1650,
staat het huis met de hoeve in het midden van heel het erf. Naar het
westen, langs de kant van Boxtel, noemt men de streek "out Herbeke" en
naar het oosten "nieuw Herbeke".
Noten:
(1) Zie Campinia, aflevering 14, blz. 71
(2) Zie F. Maes, Inventaris van de Figuratieve Kaarten ..... M.G.O.K.
L., XI (1971), p. 1-38.
(3) A.A.F., R IX, 3, f.63 en vlg.
(4) Schabben zijn zoden van veenachtige heidegrond, die gedroogd als
brandstof gebruikt werden. Hen maakte er ook "plaggenhutten" mee.
(wordt vervolgd)

Verponding
Oirschot-Best
Oistelbeers
Middelbeers
Eersel
Duijsel
Hapert
Hoogeloon
Castelre
Dommelen
Rijthoven
Steensel
Bladel
Reusel
Netersel
Lommel
Oirle
Vessem
Meerfeithoven
Wintelre
Knegsel
Gestel
Strijp en Eeckart
Verckensweert
Waelre
Aelst
Velthoven
Blaerthem
Woensel
Seelst
Eijndhoven

10185 g.
762 "
335 "
1380 "
3544 "
384 "
655 "
916 "
403 '
1029 "
750 "
1594 ij
393 "
1137 "
1342 '
455 "
2215 "
1400 "
1216 "
402 "
621 "
250 "
930 "
750 "
1180 "
1403 "
877 "
826 "
1745 "
590 "
4266 "
1600 "
1600 "

Koningsbede
2473
236
151
537
805
132
206
289
141
418
179
352
138
522
391
818
277
277
168
168
86
283
217
377
402
333
212
375
131
667
270
815

g.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
n

"
"
"
"
"
"
"
"
"

- 200 XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1. De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pastoraat
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875.
(door Th. A. Kuypers) (vervolg)
D. De pastoor en mensGerardus Verhoeven
GERARDUS VERHOEVEN

Geboren te 's-Hertogenbosch op 20 juni 1792 en overleden op de
avond van Witte Donderdag te Veldhoven, 23 maart 1875.
Op 22 augustus 1872, hersteld van een zware ziekte, waarbij hem de
laatste sakramenten waren toegediend, schreef pastoor Gerardus Verhoeven een brief aan zijn vaderlijke vriend, Mgr. J. Zwijsen, aartsbisschop van 's-Hertogenbosch. Het was de eerste keer in zijn leven,
dat hij om een persoonlijke gunst vroeg, noodgedwongen door de psychische en fysieke toestand waarin hij zich toen bevond. De brief is
met vaste hand geschreven. Zijn geest was nog helder. Voor mij is deze brief "un vrai document humain".
"Doorluchtigste Hoogwaardig Heer!
Daar ik nu reeds 80 jaren gepasseerd de gebreken van den ouden dag
zeer begin te gevoelen, zoo neem ik de vrijheid mij voor uwe vaderlijke voeten te neder te werpen, ten einde mij in deze zaak, voor
mij van het grootste belang, uwe hulp en troost in deze laatste dagen van mijn leven te verleenen.
Mijne laatste ziekte in 1871 ben ik met Gods hulp te boven gekomen,
toch op deze jaren laat zoodanig eene ziekte gewonelijk eenige overblijfels na zich, hetgene ik vooral gewaar word in mijne beenen, zoodat ik met behulp van mijnen knecht mij dagelijks naar de kerk moet
laten brengen.
Intusschen belooft mijn gestel nog al eenige jaren leven, of om beter
uit te drukken eenige jaren sukkelarij, dewijl ik nog al van tijd tot
tijd eenige bezoeken krijg van zinkingen en roos in het hoofd en andere rumatische pijnen in de lendenen etc. waarom den docter gewoonlijk zegt: dat voor mij de rust byzonder noodig is, en waarom ik ook
na rijp overleg onder de hierna volgende bepaling resolveer mijn pensioen te vragen, ten einde mij zoo van de onrust, die het bestuur van
het huishouden als ook van de gemeente mij mede brengt, mij te ontslaan, en alhoewel ik hier toe nimmer voornemens was over te gaan,
zien ik hier nu nogtans voor mij de noodzakelijkheid in om met Gods
hulp mijne levensdagen nog eenigen tijd te rekken.
Doch waar zal ik blijven, D.H.H.: bij mijne familie is volstrekt onmogelijk; deze zijn alle behoeftige menschen. Hier of daar in de kost
gaan zal U.D.H. welligt beseffen, dat voor mij niet is om te doen. Om
zelfs een huishouden op te rigten, dan heb ik meid en voor mijne persoonlijke behoefteas ook knecht noodig, en zulks behalven dat mijne
finantiëele omstandigheden niet toelaten, zoude mij daarenboven wederom in de zorg van een huishouden wikkelen, waar van ik mij geheel verlang te ontslaan.
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zeer netelige omstandigheden bevind, en ik weet maar eenen middel om
mij in dezelve te redden: dat te weten U Doorl. Hoogw. zoude kunnen
inschikken mijnen Eerw. Heer kapellaan J. Pijnenburg als pastoor van
Veldhoven te benoemen, bij welke ik dan mijnzelven zoude in de kost
begeven, waardoor ik dan in eens mij van alle last, zoo van huishouden als van gemeente, zag ontslagen.
Ik heb reed(s) 101 jaar zijn Eerw. als kapelaan gehad, en heb bij ondervinding de gegrond(e hoop) en vertrouwen, dat zijn Eerw., die mij
als pastoor altijd geëerbiedigd heeft, mij ook in mijnen ouden dag
tot troost en genoegen zal dienen, daarenboven heeft zijn Eerw. reeds
in eene of andere onpasselijkheid, die mij nog al overkwamen, altijd
met bereidwilligheid voor mij in de weer geweest, terwijl nu ook nog
het grootste gedeelte der biechtelingen op zijne schouderen berusten.
Dezen mijnen voorstel, D.W. Heer, is volstrekt geene gunst, die ik
voor mijnen Eerw. kapelaan verzoek, maar eene gunst voor mij in mijnen ouden dag. Immers in de eerste plaats is de gemeente van Veldhoven om hare stoffelijken of inkomsten niet zeer te ambitioneren, en
telt daarenboven eene menigte armen of behoeftigen, zoo als af te leiden is, dat van 780 communicanten meer als 200 communicanten geene
'communicantgelden betalen; sommige dezer worden, alhoewel zeer karig,
door het gemeente armbestuur bedeeld (R C armbestuur hebben wij hier
niet) zoodat van deze en overige armen niet weinig op ons te nederkomt, en waar in den Eerw, Heer kapellaan, als bemiddeld van zich
zelve geen geringe deel neemt, een reden te meer, waarom ik mijne gemeente, die ik meer als 46 jaren bestuurd heb, aan de zorg van zijn
Eerw. zag overgegeven.
Dan in de tweede plaats, is het bijzonder als eene gunst voor mij,
dat ik de vrijpostigheid gebruik mijnen Eerw. Heer kapelaan als mijnen
opvolger in mijn leven te verzoeken. Mijn gestel, D.Hw. Heer, is van
dien aard, dat ik voorzien in mijnen ouden dag nog al dikwerf met
zinkingen en roos in het hoofd of andere rumatike pijnen in mijn rug
en lenden te zullen aangevallen worden, ongemakken die mij vroeger
zeer dikwerf gekweld hebben, en in mijnen ouden dag niet minderen.
[Vel is waar deze ongemakken zijn niet doodelijk, toch kunnen mij wel
zomtijds zoo ver brengen, dat'ik dagen en weeken niet naar de kerk mij
kan begeven, en alzoo mij in de noodzakelijkheid mij zoude bevinden,
dat mij eenen bijblijvende assistent wierd toegezonden, toch zulks
zoude mijnen last en zorg niet verminderen, maar dubbeld bezwaren,
zoo omdat zulks mijne finantiele omstandigheden, voor al met den altijd klimmende duren tijd, niet zouden toelaten, als omdat ik hierdoor mij in eenen zwaarderen last van het huishouden zag gewikkeld,
waarvan ik nu reeds mijnzelven geheel verlang te onttrekken, en kan
onttrekken, indien ik het genoegen mag smaken aan mijn Eerw. kapelaan
alle mijne zorg als pastoor en als huisvader over te geven.
Ik wil wel D.liw.H. gelooven dat mijnen voorstel of verzoek UD.H. vrijpostig zal voorkomen, dewijl mijn Eerw. Heer kapelaan nog maar ruim
13 jaren priester is, toch behalven zoo ik boven reeds opgemerkt heb,
de pastorij van Veldhoven niet zoo te ambitioneren is, kan dezelve
wanneer ik mijn pensioen niet neem, nog al eenige jaren bezet blijven,
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dat U D.H. mijnen voorstel geliefde aan te nemen, nog al jaren met
mij zoude kunnen sukkelen. Immers in deze jaren staat alles voor de
deur, en welligt zoude er niemand der heerera kapelaans onder die
voorwaarde van eenen ouden pastoor bij zich in te nemen op zoodanige
promotie zeer gretig zijn. Nog ook ik zoude mijnzalven hieraan gewagen, daar ik aan niemand anders mij met meer vertrouwen zoude overgeven; dit zoude waarlijk eene groote gdnst voor mij in de toekomst wezen.
Intusschen, D.Hw.H., om hier verder hierin ten mijnen gunsten te bewegen neem ik de vrijheid U D.H. de volgende omstandigheden van mijnen loopbaan als kapelaan en pastoor, waarvan ik nogtans nimmer eenige aanmerking heb gemaakt, hier aan te stippen. Vooreerst ben ik 9
jaren kapelaan op de Zwaluwe geweest, en wat ik onder mijnen eersten
pastoor verdriet en onrust gehad heb kan ik U D.H. niet schrijven; U
D.H. zal zulks kunnen besluiten uit de Archive van Zwaluwe van 1820
tot 1823. Er is hiervan nooit iets van mijne lippen gekomen, dan bij
mijne geestelijke overheid, tot wie ik in die voor mij pijnlijke omstandigheden mijnen toevlucht (genomen heb). Zijn HoogEerw. Antonius
van Alphen verzocht mij, mij in dit alles maar stil te houden, mij
belovende zulks later in aanmerking te nemen, dit weet ik zeker, en
meen ook, dat zijn HbogEerw. zegde, zulks te hebben genoteerd.
Dan ten tweede heb ik op Veldhoven zijnde twee jaren op verzoek van
Zijn hoog Eerw. vier a vijf theologanten gehad en alhoewel het onderwijs, hetgene deze hier genoten, niet zeer groot was, heb ik nogtans
met eenen slaafschen arbeid mij hierop toegelegd, terwijl ik daarenboven in dien tijd mijne gemeente alleen had te bedienen, zonder dat
ik dit, nog ook op de bovengemelde omstandigheid van de Zwaluwe, immer eenige aanspraak gemaakt nog immer ergens om gevraagd heb, mij
zeer gaarne te vrede houdende in met mijne nederige gemeente, die
waarlijk mij geene overvloedige inkomsten gaf.
Wanneer ik dus D.Hw.H., eenige aanspraak mag maken voor bovengemelde
diensten, vraag ik niets anders dan dat U D.H. aan mijnen gemelde
voorstel voldoet, en hierdoor zal U D.H. niet alleen eenen grooten
dienst aan mij, maar ook aan geheel mijn gemeente bewijzen, die nogtans van dit mijn plan niets weet. Want zoo ik overtuigd ben bij
mijne laatste ziekte was geheel mijnen goede gemeente bezorgd voor
mij en hunne tweede zorg, dat dan ook weldra mijnen goeden kapellaan
zoude verwijderd worden.
Ik hoop DHw. dat ik weldra eene gunstige tijding op mijnen bovengemelden opstel zal mogen ontvangen. In welk vertrouwen ik mij met den
diepsten eerbied en hoogachting onderteeken
Doorluchtigste Hbogw. Heer
U DHoogw. dw. dienaar."
(w.g. G. Verhoeven, pastoor)
Na het lezen van deze voor zich zelf sprekende brief gaan we nu tachtig jaren terug.
Gerardus Verhoeven werd 20 juni 1792 te 's-Hertogenbosch geboren als
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broer Jeannes werd bijna twee jaar eerder op 29 augustus 1790 geboren.
Zijn ouders waren niet onbemiddeld en waarschijnlijk mensen uit de
werkende middenstand. Het is niet bekend of uit dit huwelijk nog meer
kinderen geboren werden. Vader Arnoldus Verhoeven kwam vroeg te overlijden. Moeder Verhoeven ging wonen te Heukelom bij Oisterwijk. Joannes werd broodbakker te 's-Hertogenbosch en Gerardus wilde priester
worden. Na de lagere studies volgde hij de theologische opleiding op
het seminarie te Herlaar-St.-Michielsgestel. Op 16 november 1814 tekenden "Hendrina van Doorn zonder beroep, wonende te Heukelom bij Oisterwijk, weduwe wijlen Arnoldus Verhoeven, en Joannes Verhoeven,
broodbakker te 's-Hertogenbosch" een akte, waarbij zij verklaarden,
dat zij of hun erfgenamen op zich namen aan Gerardus Verhoeven "student in de theologie in het seminarium te Hálder" als dit noodzakelijk
zou zijn, jaarlijks honderd en vijftig gulden uit te keren als "titel
patrimonieel". Deze verklaring was nodig, omdat volgens kerkelijk
voorschrift iedere wijdeling over voldoende inkomsten moest kunnen
beschikken, wilde hij tot de hogere wijdingen toegelaten worden. Door
deze maatregel wilde de kerkelijke overheid voorkomen, dat een priester bij eventueel ontbreken van kerkelijke inkomsten tot de bedelstaf
zou vervallen. (Akte in Archief BisdaM)
Vikaris Antonius van Alphen, de toenmalige bestuurder van het vikariaat van het voormalig bisdom 's-Hertogenbosch, bezat geen bisschoppelijke waardigheid. Eventuele kandidaten voor de wijdingen ontvingen
van hem de z.g. litterae dimissionales, d.w.z. een verklaring van de
eigen overheid, dat een kandidaat gemachtigd was de wijdingen van een
andere bisschop te ontvangen. Zo tekende Antonius van Alphen in zijn
persoonlijk aantekenboek (Archief bisdom) aan: "23 April (1815) heb
ik de "litterae dimissionales" gegeven, nodig voor de wijding tot
diaken van Gerardus Verhoeven, geboortig uit 's-Hértogenbosch". In
het jaar daarop, in 1816, werd Gerardus Verhoeven te Brussel tot
priester gewijd. Waarschijnlijk op 6 maart. Op die dag werd Johannes
Zwijsen, zijn aartsbisschop, in Brussel diaken gewijd door Mgr. Joh.
Bapt. van Velden v. Melroij, bisschop van Roermond.
18 December (1816) noteerde Antonius van Alphen in zijn notitieboek:
"ik heb een kapelanie opgericht in de Zwaluwe en als kapelaan aldaar
aangesteld Gerardus Verhoeven en hem jurisdictie (= verlof tot biechthoren) verleend tot Pinksteren 1817." In dit zelfde boek staat aangetekend, dat deze jurisdiktie in 1817, 1819, 1821, 1823 en 1825 telkens voor twee jaar verlengd werd.
De jaren in de Zwaluwe zijn voor de jonge kapelaan een verschrikkelijke beproeving geweest (zie bovengemelde brief). Op tachtigjarige leeftijd is hij dit trauma nog niet kwijt. Wat zich onder het pastoraat
van Cornelius van den Bosch heeft afgespeeld, weet ik niet. In 1824
deed deze pastoor afstand van zijn pastoraat. De kapelaan klaagde zijn
nood bij vikaris van Alphen. Deze gaf hem de raad hierover maar te
zwijgen. Later wilde de vikaris wel rekening houden met wat er allemaal gebeurd was. Intussen zat de jonge priester met de moeilijkheden.
Hij mocht er net niemand over praten. Nergens kon hij zijn hart eens
luchten. Hij moest alles geheel alleen verwerken. Voor een pasgewijd
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nen knakken. De kapelaan bleef zijn priesterschap trouw. Ongetwijfeld hebben deze jaren diepe sporen nagelaten en de ervaringen als
kapelaan hebben zijn later leven en handelen zeker beinvloed.
Nauwgezet, bijna scrupuleus consciëntieus en erg rechtlijnig denkend
had hij te lijden onder soms langdurige depressies. De spanningen,
die hij als kapelaan te verwerken kreeg, zullen deze aanleg zeker
versterkt hebben. Heel zijn leven leed pastoor Verhoeven aan zogenaamde "zinkingen" in het hoofd. Een sterk motief voor het aanstellen van
een vaste kapelaan te Veldhoven in 1846 was het feit, dat pastoor
Verhoeven geen man was om alleen te zijn. Hij had een vertrouwd iemand
nodig, met wie hij zijn zorgen kon bepraten. Verwijten, ook al waren
ze ongegrond, trok hij zich heel erg aan.
Na het heengaan van pastoor Corn. van den Bosch was hij nog twee jaar
kapelaan bij pastoor Wilhelmus Priems, geboortig uit Tilburg. De laatste notitie over Gerardus Verhoeven in het notitieboek ren vikaris van
Alphen is de volgende: "15 juli 1826 heb ik het pastoraat van Veldhoven - vrijgekomen door de dood van de Eerw. Heer Jacobus Anthonis,
overl. 28 juni - opgedragen aan de Eerw. Heer Gerardus Verhoeven, kapelaan op de Zwaluwe."
Aan deze benoeming was een bezoek voorafgegaan van Henricus van den
Wildenberg en Josephus van Esbeek, de twee kerkmeesters van de Caeciliaparochie te Veldhoven, bij vikaris van,Alphen te Schijndel. Zij
kwamen mededelen, dat door de dood van pastoor J. Anthonis hun parochie vakant was. Tevens maakten zij van de gelegenheid gebruik, om
verlof te vragen hun schuurkerk te mogen vergroten en de nodige reparaties aan de pastorie te verrichten. De vikaris gaf zijn goedkeuring
aan de voorgelegde plannen. Met de dood van pastoor J. Anthonis kwam
een einde aan de lange reeks van Witheren-pastoors. Reeds in de dertiende eeuw bezat de norbertijnerabdij van Floreffe het benoemingsrecht van Veldhoven. In 1615 werd Postel een zelfstandige abdij en
vanaf die tijd waren de pastoors van Veldhoven steeds Witheren van
Postel. Tijdens de troebelen na de Franse Revolutie werd in 1794 de
abdij door Franse troepen geplunderd. In 1797 trokken de paters
noodgedwongen uit Postel weg, de abdij hield op te bestaan, gebouwen
en landerijen werden verkocht. Her en der verstrooiden zich de paters
of vonden onderdak op pastorieën van aan hun zorg toevertrouwde parochies. De abdij van Postel was niet meer in staat nieuwe pastoors
te leveren. Zo werd Gerardus Verhoeven, sekulier priester van het
vikariaat van s-Hertogenbosch, de eerste "zwarte" pastoor van Veldhoven.
Gelukkig is eet geschilderd portret van pastoor Verhoeven bewaard gebleven. Het bevindt zich op de zolder (!) van de pastorie van Veldhoven-H.Caecilia. Te oordelen naar dit portret was pastoor Verhoeven
niet groot, hooguit middelmatig van gestalte. Tijdens het fotograferen van dit schilderstuk door fotograaf Paul Vos uit Best, die met
een paar sterke lampen het geheel in een fel licht zette, hebben we
samen met moeite de signering en datering kunnen ontdekken. Uiteindelijk hebben we in de linkeronderhoek ontcijferd D.v.Nederveen en daaronder het jaartal 1844, na aanvankelijk gedacht te hebben dat er 1866
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Pastoor Verhoeven heeft zeker de bedoeling gehad door dit portret met
het nageslacht verbonden te blijven en niet vergeten te worden.'hij
deed verschillende schenkingen, opdat latere geslachten hem in hun
gebed zouden blijven gedenken. Hij had een sterk historisch bewustzijn. Op meerdere plaatsen in zijn geschriften klaagde hij, dat er
bij zijn komst zo weinig stukken uit het verleden bewaard waren gebleven. hij deed dan ook zijn best om het parochiearchief goed bij te
houden en alles te noteren en te bewaren, wat voor hem en zijn opvolgers van belang zou kunnen zijn. Geschreven dokumenten waren hem
heilig. Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende. Bij uitvaarten
was het gebruikelijk twee borden op de kommuniebank te zetten voor het
"offer". Het eerste bord was persoonlijk voor de pastoor, het tweede
bord werd volgens de huishoudster van pastoor Anthonis zogenaamd "aan
de bedelaars aan de deur en hier of daar aan andere huisarmen uitgedeeld. Doch dewijl ik hiervan niets authentiek (de onderstreping is
van pastoor Verhoeven zelf) geschreven heb gevonden, heb ik deze offer
eerst bij den offer van O.L. Vrouw gevoegd, dewijl dit alles in eenen
zeer ellendigen toestand was en later in dit jaar 1837 dien offer bij
de andere kerkegelden in ontvangst gebragt. Deze tweede offer bij de
lijken bedraagt eene zeer kleine som, zoo als uit de rekeningen blijkt
en aan mijnen opvolger blijken zal. Den armen is hier niet bij tekort
gekomen, dewijl ik de bedelaars en andere armen uit mijne eigene gelden bedeeld heb."
Jammer genoeg bleef hij in al zijn geschriften pastoor. Gelukkig zijn
in het archief van het bisdom nog al wat brieven bewaard gebleven,
waardoor we hem iets meer als mens leren kennen. Zijn geschilderd portret is geen warm menselijk schilderij. Het is het statieportret van
Gerardus Verhoeven, pastoor van Veldhoven. Uit mondelinge overlevering
is bekend, dat pastoor Verhoeven altijd een hondje bij zich had, waaraan hij zeer gehecht was. Op het portret van zijn baas heeft het trouwe dier echter geen plaats. Het heeft de schijn, dat pastoor Verhoeven bang is geweest voor eigen emotionaliteit. Zijn portret is de afbeelding van een ambtsdrager van de katholieke kerk, zich ten volle
van zijn gezag en verantwoordelijkheid bewust.
1 Donkere kleuren - bruin, rood, grijs, groen en zwart - overheersen in
het schilderstuk. Het kalend hoofd is met een kalotje (z.g. soli Deo,
omdat het alleen voor God werd afgezet) bedekt. Opvallend zijn het
hoge voorhoofd, de- grote brede neus, de flinke oren en hangkin. Door
een bril met kleine, enigszins ovale glazen, in montuur gevat, zien
een paar melancholieke ogen ons aan. Van neus naar mondhoeken lopen
twee diepe groeven, die de opeengeklemde lippen markeren. Alles bijeen geen mooi, eerder een stug gezicht. Bij iemand, die het portret
voor de eerste keer ziet, maakt het de indruk van een strenge en harde persoonlijkheid.
Gekleed in zwarte toog met priesterboord en omgord met een brede sjerp
zit pastoor Verhoeven in een leunstoel voor een rond tafeltje. Zijn
linkerhand rust gedeeltelijk op de leuning, met zijn rechterhand houdt
hij het brevier vast, dat geopend voor hem ligt. Op de achtergrond is
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kerkje met sierlijk torentje. Voor de ingang van het kerkje zijn
twee nissen gebouwd, in een daarvan is gedeeltelijk een beeltenis
zichtbaar. Een oud vrouwtje passeert juist het kerkje, dat heel
dicht bij een onverharde weg ligt. Een boom en wat struiken geven
het geheel een rustiek karakter. Uit oude foto's (zie: Veldhoven in
oude ansichten) weten we, dat het echte kerkje er heel wat poverder
uitgezien heeft.
(wordt vervolgd)
2. GENEALOGISCHE REEKS VAN W.J.C. SENOERS TE VALKENSWAARD
(Zeelst-Bergeijk-Luyksgestel-Valkenswaard)
(door W.J.C. Sender•s, Valkenierstraat Oost 195, Valkenswaard)
(vervolg)
X.

Wilhelmus Senders
Wilhelmus werd geboren te Valkenswaard op 31-3-1873 en overleed
te Valkenswaard op 26-11-1937.
[lij was achtereenvolgens telegraafbode, onderhoudsman bij de
Spoorwegen en na zijn vervroegde pensionering op 1-1-1924 landbouwer.
Hij huwt op 24-4-1899 te Valkenswaard met Petronella Catharina
Maria van Nunen, dochter van Wilhelmus van Nunen en Henrica Gevers. Zij werd geboren op 4-9-1871 te Nuenen en overleed te Valkenswaard op 27-9-1912, slechts 41 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden, allen te Valkenswaard, 9 kinderen geboren:

Johanna Maria Petronella
28-7-1904
•
Zij huwt op 16-7-1927 te Valkenswaard met Petrus Woutherus van
Rooy, geboren op 4-2-1905 te Valkenswaard en aldaar overleden
op 26-9-1959. Uit dit huwelijk worden, allen te Valkenswaard, 6
kinderen geboren.
Ferdinandus
1-8-1906
Hij was van beroep rijwielhandeIaar en onderhoudschef. Hij huwt
op 26-10-1935 te Valkenswaard met Petronella Maria Antonia Peels,
geboren op 15-6-1912 te Valkenswaard. Uit dit huwelijk worden,
allen te Valkenswaard, 12 kinderen geboren, namelijk:
a. Willem Gerard Bernhard, 7-1-1937
b. Gerardus Henricus, 20-1-1938
c. Petronella Johanna Maria, 20-2-1939
d. Joseph Johannes Maria, 5-5-1940
e. Ferdinandus Wilhelmus Antonius, 19-7-1941
overleden te Luik, België na een ongeval
f. Anna Maria Adriana, 14-2-1944
g. Henrica Amelia, 14-6-1945
h. Wilhelmina Francisca, 4-9-1946
i. Angelina Johanna Maria, 5-8-1948
j. Maria Johanna, 8-6-1951, te Eindhoven
k. Johannes Wilhelmus Petrus, 5-8-1952
1. Gerarda Gijsberta Theresia, 3-8-1953
Petrus Antonius
24-1-1908
overleden op 3-4-1910 te Valkenswaard

Johannes Bernardus
20-3-1900

Albertus Gerardus
24-1-1910

Hij was sigarenmaker van beroep. Hij .huwt met Maria van Lierop,
dochter van Johannes van Lierop en Adriana van Vlokhoven, geboren op 28-2-1905 te Valkenswaard.
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, namelijk:
a. 17-10-1929 te Valkenswaard, overleden 13-12-1929 te Eindhoven.
b. 14-11-1943 te Leiderdorp Adriana Petronella Maria.

Hij was smid van beroep en een van de laatste smeden, die ook
paarden kon beslaan. Zijn oude smidse in de Peperstraat dateert
uit de 17de eeuw.
Hij huwt op 25-7-1942 te Valkenswaard met Goverdina Driessen,
dochter van Petrus Driessen en Helena Verhoeven, geboren op 264-1913 te Valkenswaard.
Albert Senders overleed op 22-5-1971 in het Sint Josephziekenhuis te Eindhoven.
Uit dit huwelijk werden te Valkenswaard 4 kinderen geboren, na-

Wilhelmus Albertus
20-3-1900

(volgt XI)

Henrica Wilhelmina Ferdinanda
12-8-1901
Zij huwt op 17-1-1923 te Valkenswaard met Johannes Franciscus
Smits (treinmachinist), geboren te Beek en Donk op 22-1-1897,
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waarvan 1 tweeling.
Ferdinanda Maria
2-2-1903
overleden 6-2-1908 te Valkenswaard

melijk:
a.
b.
c.
d.

Petronella Wilhelmina Helena Cornelia, 21-1-1945
Helena Johanna Petronella Cornelia, 2-5-1947
Wilhelmus Peter Henrica Cornelis, 17-8-1952
Petrus Adrianus Cornelis, 17-8-1952

Johanna Maria Petronella
10-5-1912
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(mijnwerker van beroep), zoon van Wilhelmus Davits en Maria Helena Janssen en geboren op 20-6-1912 te Valkenswaard.
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, een te Valkenswaard
en 5 te Achel.
Het gezin vestigde zich per 1-8-1936 te Achel in België.
XI. Wilhelmus Albertus Senders
Wilhelmus Albertus Senders werd op 20-3-1900 te Valkenswaard geboren, samen met zijn tweelingbroer Johannes.Bernardus (zie X.
nr. 1).
Wilhelmus is zijn hele leven in de tabaksindustrie werkzaam geweest, eerst als sigarenmaker, later als deksorteerder.
Hij huwde op 1-3-1930 te Valkenswaard met Amelia Maria Baeten,
dochter van Pieter Jan Baeten en Catharina Elisabeth Vaes, geboren op 7-7-1893 te Zonhoven in België.
In 1909 trad Amelia als dienstbode in dienst bij de familie
}rtholomeus te Hbuthalen, in 1925 ging zij met deze familie
mee naar Brussel. Na nog een jaar bij een oude suikertante te
hebben gediend, vestigde zij zich in Valkenswaard als dienstbode bij de toenmalige notaris H.B.C.T. de Wit.
Uit dit huwelijk werd een zoon geboren en wel Wilhelmus Johannes
Cornelis Senders op 17-10-1935 te Valkenswaard (volgt XII).
XII. Wilhelmus Johannes Cornelis Senders
Wim Senders werd geboren op 17-10-1935 te Valkenswaard als zoon
van Wilhelmus Albertus Senders en Amelia Maria Baeten. Wim Senders, van beroep accountant, huwt te Valkenswaard op 12-11-1960
(kerkelijk huwelijk 26-11-1960) met Theodora Maria Rijkers, dochter van Joseph Rijkers en Francisca Cardinaal, geboren te Valkenswaard op 8-9-1935.
Uit dit huwelijk worden te Valkenswaard 3 kinderen geboren, namelijk:
a, Yvonne Francisca Amelia Anna, 7-5-1962
b. Astrid Theodora Johanna Henrica, 10-10-1967
c. Wilhelmus Josephus Alexander Marcellus, 17-2-1970.
3. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genummerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.
(door A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B, Rotterdam -3)

(vervolg)
17. ADRIAN' BERNARDI VAN CRONENBURG
17-2-1626 Best.
met

Joseph Mathieu van den Dijk
Kinderen:
Gijsbert + 1629

+ 4-3-1628

18. ADRIANI GISBERTI VAN CRONENBURGH

26-12-1718 Best
+ 5- 2-1784 Best

9-2-1744 Best
met
flénrica Wilhelmi Schepens
Kinderen:
Anna Maria, 15-1-1745
Allegonda, 1-12-1747
Joanna, 15-10-1750
Gijsberti, 19-9-1752
19. ADRIAN' GISBERTI CRONENBORCH
+ 1618
met
Magtilda Jois Gisberti van de Loo
Kinderen:
Elisabeth, 13-11-1619
Michael, 27-9-1621
Gisberti, 13-10-1622
Hillegonda, 22-7-1625
Johanna, 19-12-1627
Guillienne, 18-9-1630
Henricus, 19-1-1631Henrica, 19-1-1632
Guillemus, 28-8-1634

+ 16-3-1636 Best

20. ADRIANUS VAN CRONENBURGH
Breda
met Adriana Knicker
Kinderen:
Petrus, 30-12-1678
21. ADRIANE VAN CRONENBURGH
Breda
met
Adriana Jans
Kinderen:
Johanna Maria, 5-12-1682.
22. ADRIANUS VAN KRONENBURG
21-11-1852, Best
met
Anna Maria van den Boom
V. Hendrik v.d. Boom
M. Hendrika Joseph Essems
V. Godefridi van Kronenburg
M. Anna Maria Adriani van Cuyck
23. ADRIANUS BARTHOLOVEUS VAN CRONENBURG
21-6-1923, Den Helder
met
Erna Maria Dorothea Amecke

2-4-1797 Best
26-3-1816 Best

17-11-1901 Stratum
29-11-1889 Magdeburg
+ 11-10-1942 Rotterdam
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Friedrich Otto Carl Amecke
Maria Dorotea H011stein
26-5-1943, Rotterdam
Roberta Ie Clercq
d.v.
Simon le Clercq
Marie Johan de Visser
V. Franciscus van Cronenburg
M. Maria Elisabeth van Luyt

5. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOMEN VAN a) GERARDUS THEODORUS

29-10-1903 Rotterdam

NOG EENS TIEN GESLACHTEN VAN DE WAL.

24. ADRIANUS CYRAPHINUS VAN KRCNENBURG

12-10-1911 te St.Michitelsgestel

9-4-1936 Eindhoven
met
Johanna Maria Josephina Beelen
V. Henricus van Ktonenburg
M. Jacoba Maria van der Linden
Kinderen:
Leonardus Henricus Adrianus Therèse, 30-8-1936
Henricus Joannes Jacobus, 21-8-1937
Hubertus Johannes, 31-8-1942
Jacobus, 23-12-?

(samengesteld door J.A.G.M. van de Wal, J.F.C. Linthorststraat 4 te Best)
(men vergelijke de eerder gepubliceerde stamlijst: Campinia,
aflevering 9, blz. 26 - 29).

2-2-1914 Gestel

(wordt vervolgd)
4.

ELFRIDUS VAN DE WAL#,geb. 19-4-1925 te Oirschot, Koestraat 29
te Oirschot; b) JOHANNES ADRIANUS CAROLUS GODEFRIDUS VAN DE
WAL Q , geb. 9-11-1936 te Oirschot, Lubberstraat 11 te Oirschot;
c) HENRICUS JACOBUS VAN DE WAL*, geb. 27-12-1923 te Oirschot,
*
Spoordonkseweg 137 te Oirschot, ADRIANUS JOANNES , geb. 28-3
1 925 te Oirschot, Ontario in Canada, Paincourt RR 1, HENRICUS
FRANCISCUS*, geb. 22-8-1928 te Oirschot, Geeneindseweg 2 te
Oirschot.

NOG EENS; DEN OEIENBOSCH (te Veldhoven)

Een onzer lezers, mevrouw Bergmans4bescops te Veldhoven, maakt ons
attent op het volgende archiefgegeven uit de retroacta van de parochie St.-Caecilia te Véldhoven: "Henricus Moescops, geboren 19-9-1753
huwt op 24-11-1782 te Veldhoven met Joanna Oyen uit Olmen bij Antwerpen." Voor deze attentie en aanvulling onze oprechte dank. Tevens
werden wij in verband met de kwestie Oeienbosch door de heer A.M.J.
G. van Run te Veldhoven geattendeerd op een protokol in de rechterlijke archieven van Zeelst,Veldhoven en Blaarthem, waaruit blijkt,
dat een zekere Petrus Oeijen .uit België te Veldhoven woonachtig was.
Ook voor deze mededeling onze hartelijke dank. Er zijn dus in de
Véldhovense archieven inderdaad sporen aangetroffen van een vestiging van de Belgische familie Oeijen te Veldheven. Aangaande de oorsprong van de naam Oeienbosch verwijzen wij naar hoofdstuk VI van deze aflevering (zie blz. 183, nr. 62), waar de heer J.A.J. van den
Bosch reageert op nr. 4 van hoofdstuk XI, aflevering 15, blz. 144
(Den Oeienbosch, door J.A.M. Coolen, Tilburg).

I.

CORNELIS

gedoopt: omstreeks 1600
gehuwd: omstreeks 1620 met Elisabeth Gerrits
overleden: 2-2-1678 te Oirschot
a. Kinderen uit huwelijk I, te Oirschot
Wouter
Cornelia
Henricus
16-4-1631
11-8-1630
Gijsbertus
3-2-1636

Lijsken

Johannes
6-2-1640

b. WOWER
gehuwd op 27-2-1661 met Maeyke Melis te Oirschot
gehuwd op 24-3-1686 met Dijmfa Schraets
III. a. Kinderen uit huwelijken II b, te Oirschot
Peter
Maria
Anna Maria
Simon
15-3-1689
-8-1687
10-7-1667
21-5-1663
Henricus
26-3-1692

Cornelis

b. CORNELIS
gehuwd op -2-1699 met Maria Gerits van Gerwen
a. Kinderen uit huwelijk III b, te Oirschot
Petrus
Hendrina
Herenanus
28-9-1705
21-8-1702
23-11-1699
Maria
9-1-1711

Gerardus
14-5-1708

Margarita
7-7-1714

b. PEILR
gedoopt: 28-9-1705
gehuwd op 29-11-1744 met Elisabeth Schepens te Oirschot
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a. Kinderen uit huwelijk 1V b , te Oirschot
Johanna Maria
Henricus
Anna Catharina
8-3-1746
17-3-1748
10-6-1751
b. HENRICUS
gedoopt: 17-3-1748
gehuwd op 19-2-1786 met Maria van wenen te Oirschot

VI.

a. Kinderen uit huwelijk V b
Petrus
Antonius
26-11-1786
1-11-1788
Elisabetha
27-12-1794

Joannes
8-5-1790

Gerardus
21-11-1791

Paulus
9-10-1798

b. JOANNES # ° *
gedoopt: 8-5-1790
gehuwd op 9-7-1826 met Joanna Maria Kemps te Oirschot
VII.

a. Kinderen uit huwelijk VI b, te Oirschot
Hendrik #
Johannes ° *
Maria Elisabeth
16-8-1827
70-frii-Ig25
10-7-1832
Peter
24-9-1837

Adriana
21-2-1835

Jacobus
21-6-1840

b. 1) HENDRIK #
geboren: 16-8-1827
gehuwd met Johanna Cornelia van de Hausvoort
overleden op 18-5-1881
JOHANNES ° *
geboren: 30-10-1829
gehuwd op 17-5-1866 met Ardina van Heerebeek te Oirschot
Kinderen uit huwelijk VII b, 1, te Oirschot
Peter Joannes
Maria Paulina
Peter Joannes #
23-11-1871
10-2-1872
7-6-1875
Anna Maria
19-10-1878
2) Kinderen uit huwelijk VII b, 2, te Oirschot
Johannes Henricus °
Francisca Joanna
17-2-1867
3-7-1865
Maria Petronella
2-10-1871
Peter
30-3-1877

Petronella
24-3-1873

Adriana
28-3-1875

Franciscus *
29-3-1879

b. 11 PETER JOANNES #, zoon van Hendri7:z
geboren 3-6-1875
1. eerste huwelijk op 7-5-190- met Theodora Maria Cornelia Kemps te Oirschot
2. tweede huwelijk op 10-2-1914 met J. Princee

JOHANNES HENRICUS °, zoon van Johannes
geboren: 17-2-1867
gehuwd op 11-2-1895 met Aldegonda v.d. Hout te Oirschot
FRANCISCUS *, zoon van Johannes
geboren: 29-3-1879
gehuwd op 8-2-1915 met Ardina v.d.

Spijker

Kinderen uit huwelijken VIII b, 1), te Oirschot
Hendrik Jacobus
Cornelia Johanna Maria
8-11-1914
26-6-1908
Johannes
Cornelius
Johanna Cornelia
15-1-1918
3-1-1917
Johannes Cornelius'
29-8-1919
Petrus Franciscus EV.
4-4-1922

Cornelia Anna Petronella Gerarda
22-10-1920
Theodora Petronella Gerarda
8-4-1924 •

Gerardus Theodorus Elfridus #
1-9-4,1925
Franciscus Jacobus Everardus
15-9-1927

Aloysius Franciscus Gerardus
21-6-1926
Josephina Bverdina
23-3-1929

2) Kinderen uit huwelijk VIII b, 2), te Oirschot
Franciscus
Jacobus Josephus
Petrus
Joannes
11-2-1900
17-3-1898
6-7-1896
6-7-1896
Clasina
Ardina
Henricus Cornelis
Gerardus °
10-10-1906
14-4-1904
19-10-1901
Petronella Francisca
1-4-1907
Maria
8-1-1910

Cornelis
1-9-1911

Adrianus
28-11-1908

Petronella
7-1-1910

Cornelis
18-9-1912

3) Kinderen uit huwelijk VIII b, 3), te Oirschot
Antonia Catharina
Johannes Josephus
Ardina
12-8-1918
25-3-1917
13-1-1916
Petronella Adriana Maria
Petrus Johannes
23-5-1922
22-11-1920
Adrianus Joannes *
Henricus Jacobus *
28-3-1925
27-12-1923
Henricus Franciscus *
Adriana Francisca Maria
22-8-1928
30-9-1926
Johannes Gerardus Franciscus
8-7-1930

- 214 GERARDUS THEODORUS ELFRIDUS f, zoon van Peter Joannes
geboren: 19-4-1925
GERARDUS °, zoon van Johannes Henricus
geboren 19-10-1901
gehuwd op 3-2-1936 met Hendrika van de Loos
HENRICUS JACOBUS*
geboren 27-12-1923

ADRIANUS JOANNES*
28-3-1925

HENRICUS FRANCISCUS*
zonen van Franciscus
22-8-1928

X.

Kind uit huwelijk IX b, 2) te Oirschot
JOHANNES ADRIANUS CAROLUS GODEFRIDUS °
geboren: 9-11-1936

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST)
(door A.M.C. Zom)
BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN EN DE MOOST
(vervolg)
In de vorige aflevering van Campinia is gesproken over de geschiedenis van de leengoederen Boudewijnsleen en De Mbost, vanaf de oudste
bronnen tot circa 1600. In deze aflevering wordt eerst de geschiedenis van het leengoed Audenhoven, gedurende diezelfde periode, besproken en vervolgens het verdere verloop van deze drie leengoederen tesamen.
AUDENHOVEN
Ook in de geschiedenis van het leengoed Audenhoven blijven na bestudering van de bronnen verschillende vraagtekens staan. Wellicht zouden enkele ervan opgelost kunnen worden, wanneer men de archieven
van het Leenhof van Brabant, voor zover zij niet als schaduwarchief
door het Rijksarchief in Noord-Brabant zijn aangeworven, kon raadplegen. Deze archieven berusten echter te Brussel. Een gelukkige omstandigheid in deze, is een bronnenpublikatie in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, 3de jaargang, 1886, getiteld: "Eenige oorspronkelijke aantekeningen over het geslacht van Vlierden.".
Met behulp van deze publikatie konden verschillende problemen in de
vaak verwarrende aantekeningen in de leenregisters worden opgelost.
Van het leengoed Audenhoven wordt in het Latijnboek geen melding gemaakt, ofschoon men uit aantekeningen in latere leenregisters kan opmaken, dat dit leengoed reeds vóór 1300 bestond. Het Stootboek daarentegen geeft twee aantekeningen betreffende het goed Audenhoven (18)
namelijk:
- "Heilwich dochter Jans van den Hoven 't goit van Audenhoven gelegen
tot Orsscodt ....... " en
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liggende tot Orsscot, dit verstarf hem van sijnen moeder."
Omdat. de eerste aantekening gedeeltelijk doorgehaald is en omdat in
latere aantekeningen alleen sprake is van een opvolging vanaf Wouter
Willemszoon, mag men gevoeglijk aannemen, dat deze Wouter Willemszoon ten tijde dat Jan Stoot zijn leenregister aanlegde, d.w.z. omstreeks 1340, het goed Audenhoven in leen hield. Doorredenerend valt
uit deze laatste aantekening ook op te merken, dat het goed Audenhoven niet naar Wouter Willemszoon is vernoemd, maar reeds eerder deze
naam droeg.
Meer gegevens vermeldt het Stootboek niet, zodat men voor een vervolg
is aangewezen op het Spechtboek (19). Blijkens aantekeningen in dit
register, verkocht Wouter Willemszoon van Audenhoven het leengoed aan
zijn broer Willem van Audenhoven. Een datum van het leenverhef door
Willem wordt hierbij niet vermeld. Vervolgens wordt een zekere Lijsbeth genoemd, met haar voogd Jacob van Vladeracken, maar hoe deze
juffrouw geplaatst moet worden in de opvolgingslijn is niet duidelijk,
want ten slotte werd Willem van Audenhoven, zoon van Wouter Willemszoon van Audenhoven, met het goed beleend, nadat zijn oom Willem van
Audenhoven, de eigenlijke bezitter, daaraan zijn goedkeuring had gegeven. Klaarblijkelijk stond Willem van Audenhoven dus het goed af
aan zijn neef, die dezelfde naam droeg.
Deze neef, Willem van Audenhoven, verkocht op zijn beurt het leengoed
aan Daneel van Vlierden, die gehuwd was met Lijsbeth van Peetsem. Uit
dit huwelijk stamden 3 zonen, Jan, Daneel. en Willem. Vermoedelijk
overleed vader Daneel reeds v66r 1440 en werd hij in het bezit over
Audenhoven opgevolgd door zijn zoon Jan, want deze maakte op 24 juni
1440 een akte van denombrement op (20). Het leengoed wordt in dit
denombrement als volgt omschreven: "'t goet tot Audenhoven met sijnen
timmeringen, lande ende beemde, tsamen 20 beenre of daeromtrent."
Waarschijnlijk heeft Jan van Vlierden verhef gedaan mede voor zijn
broers Daneel en Willem, terwijl Lijsbeth van Peetsem een lijftocht
op het leengoed behield. Omstreeks 1449 huwde Jan van Vlierden met
Johanna Lippen en in datzelfde jaar zag Lijsbeth van Peetsem af van
haar lijftocht ten behoeve van haar schoondochter (21). Uit het huwelijk van Jan van Vlierden met Johanna Lippen werd een zoon geboren,
eveneens Jan genaamd. Deze Jan was ongeveer 5 jaren oud toen zijn
vader stierf. Volgens het testament van Jan van Vlierden werd zijn
zoon beleend met 2/3 deel van het goed Audenhoven, waarover verhef
werd gedaan op 2 mei 1454. In september van datzelfde jaar deed zijn
oom Daneel van Vlierden verhef over het resterende 1/3 deel (22),
mede namens zijn broer Willem, terwijl daarbij gememoreerd werd aan
de dood van hun vader Paneel van Vlierden. Deze memorering doet vermoeden dat Jan van Vlierden, zoals eerder vermeld werd, verhef deed
mede voor zijn broers Paneel en Willem. Dat er een testament bestond
van Jan van Vlierden, blijkt uit een akte van erfscheiding, opgemaakt
ten overstaan van de schepenen. van 's-Hertogenbosch op 28 juni 1486
(23). Deze akte vangt namelijk als volgt aan:
"Alsoe Daniel van Vlierden soon Wilneer Danels van Vlierden ende Jan
van Vlierden soon Wilneers Jan soen Wilneer des voirscreven Danels
van Vlierden seckere erfdeijlinge gemaect hebben van tween hoven hem
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Schematisch overzicht van de

toebehorende gelegen in den parochie van Oerscot inden herscappe van
Hedel te weten dat die tweederdendelen den voirscreven Janne ende dat
ander derdendeel den voirscreven Daneel te deel gevallen is als se in
sekeren brieven daerop gemaeckt volcomentelijker soe 't scheen begrepen te wesen ........... ,,
Enige tientallen jaren is het leengoed Audenhoven nadien verdeeld geweest tussen Jan van Vlierden enerzijds en zijn ooms Daneel en Willem
anderzijds en in het leenregister Strickgrefier werden beide delen
ook apart geregistreerd (24). In 1497 droeg Daneel van Vlierden het
part waarover hij verhef had gedaan, over aan zijn neef Jan van Vlierden, die daarmee op 16 december 1497 werd beleend. Het goed Audenhoven viel weer in één hand, maar bleef sindsdien beschouwd als twee
aparte lenen.
Jan van Vlierden overleed omstreeks 1513. De beide delen van het goed
Audenhoven vererfden op zijn zoon Goerdt, die ermee beleend werd op
1 oktober 1513. Goerdt van Vlierden was gehuwd met Lana Tsjagers en
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, te weten: Jehanne, Aelbrecht, Johan, Franchois, Gertruidt, Henricke en Margriet. Ingevolge
het testament van Goerdt en Lana werd, na hun overlijden, Jehanne
beleend met 2/3 deel, terwijl Henricke van Vlierden 1/3 deel kreeg
toegewezen. Het verhef van beide delen vond plaats op 9 augustus 1520
en gold mede namens de overige broers en zusters.
Wat er in de 3 jaren na dit verhef is gebeurd, wordt in de leenregisters niet vermeld. Wel staat vast dat het volgende verhef over beide
delen van het leengoed plaatsvond op 10 juni 1523 en wel door Jehanne
en Lana van Vlierden, dochters van Mr. Aelbrecht van Vlierden, bij de
dood van deze laatste. Kennelijk heeft Aelbrecht van Vlierden in deze
drie jaren het bezit over beide delen van het leengoed van zijn
broers en zusters weten te verkrijgen. Aelbrecht was gehuwd met Johanna van Haren (zie Boudewijnsleen) die op 6 mei 1531 een akte van
denombrement opmaakte (25). Uit die akte blijkt dat Johanna van Haren
het vruchtgebruik van het leengoed bezat, terwijl haar dochters Jehanne en Lana de eigendom bezaten. Het denombrement luidt: "Dit is alsulcken leen als ick Johanna van Haren, dochter Jans van Haren, wedewe
wijlen Mr. Aelbrechts van Vlierden besidt te leen van onsen genedighen
heere de K.M. (keizerlijke majesteit) als hartoghe van Brabant, pij_
ter tocht ende mijner kynderen ten erve in die prochie van OerschoT
ter plaetsen genamt Audenhoven, d'welcke ic houdende ben in twee
leenen."
Jehanne van Vlierden was vermoedelijk de langstlevende van de twee
dochters van Mr. Aelbrecht en eveneens de enige van beiden, die nakomelingen had, want toen zij omstreeks 1586 overleed, vererfde het goed
Andenhoven op haar zoon, Jonker Jan van der Linden, die eveneens opvolgde in het bezit van Boudewijnsleen. Jan van der Linden deed verhef op 7 mei 1586. Lang heeft hij niet van zijn bezit genoten, want
reeds op 11 mei 1587 volgde zijn zuster Johanna van der Linden, door
verhef, op in het bezit, nadat haar broer Jan was overleden.

1300 -1600)
oed Audenhoven(ca.
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schuijt gehuert met ons vieren, daer aen gegeven twe gulden thien
stuijvers, van daer tot Vlijmen ende voort met een sleei naer den
Bosch, ten Bosch benacht." De dag daarop ging de reis weer via
Boxtel naar Oirschot. De laatste notitie luidt ten slotte: "uijt
geweest vierthien dagen, stelle voor vacatie thien stuijvers daegs,
beloopt in toto zeven guldens."

Noten:
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 2, folio 54 verso
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 4, folio 211
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 7, folio 209 verso
Algemeen Nederlandsch Familieblad, 3de jaargang, 1886, pag.237
Strickgrefier geeft als verhefdatum 22 september, het Eda-boek
15 september en Algemeen Nederlandsch Familieblad 16 september
23) R.A. Den Bosch, inv. nr. 1255
24) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21, folii 299 verso en 300
25) In de vorige aflevering werd abusievelijk het jaartal 1530 vermeld. De juiste datum is 6 mei 1531; zie Coll. Schaduwarchieven:
nr. 14, folio 158.
18)
19)
20)
21)
22)

B. VROEDVROUW WEGENS DRONKENSCHAP EN WANGEDRAG ONTSLAGEN
1778
Uit onderstaande brief aan het gemeentebestuur van Oirschot d.d.
4-2-1778 blijkt overduidelijk, dat ook de goede oude tijd enorme
schaduwzijden kende. 'Commentaar is hier geheel overbodig aangezien
de taal van 1778 voor ons modernen nog niet zo oud blijkt te zijn.
Wij laten hier de letterlijke tekst van de bewuste brief volgen.

XIII. A. EEN DIENSTREIS VAN OIRSCHOT NAAR DEN HAAG IN 1648
(door C.S. Smit, Heeze)
(In het volgende artikel van de heer C.S. Smit, Gemini 21 te Heeze,
waarin hij uit de volledige transkriptie van een deklaratie uit het
jaar 1648 de hoofdelementen voor de lezers van Oirschotse Archivalia
rekonstrueerde, blijkt de belangrijkheid van oude bijlagen bij de rekeningen zoals kwitanties en specifikaties, die interessante gegevens
omtrent oude situaties kunnen opleveren.)
Op 16 december 1648 ondernamen Aert Gijsberts van Cronenburg en Herman Stockelmans een dienstreis naar Den Haag, "om aldaer te vertoonen
de privilegien deser Vrijheijt Oirschot om deselve aldaer te doen
vernieuwen." Dit laatste zal wel te verklaren zijn uit het feit, dat
ook Oirschot na de vrede van Master onder het gezag van de Staten
kwam. Dank zij de "specificatie van hetghene den seleen voor dese
Vrijheijt heeft gevaceert reijsende nae den Hage" meten wij wat meer
van deze onderneming.
Van Oirschot ging het via Boxtel naar Den Bosch, waar "de verteeringe
tot Kathalijn vander Burcht is blijven steen te betalen tot laste van
de gemeijnte." Kennelijk waren de heren hier goede klanten. "Den selven dach ten Bosch scheep gegaen ende gevaren tot Gorcum", waar gegeten werd. "Van daer op Dort ende aldaer benacht." De volgende dag
zetten zij hun reis via Delft voort naar Den Haag, waar de "schipvracht" werd betaald.
Na negen dagen werd de terugreis aanvaard. 'Wederom uijt den Hage
vertrocken op Kersavont." De bootreis ging over Delft naar Rotterdam,
waar men bleef overnachten. Omdat het kerst was, kon men de reis per
schip waarschijnlijk niet voortzetten. De deklaratie vermeldt namelijk "van daer gegaen tot aen d'IJsel ende aldaer gegeven door ijsganck om over te varen 3 stuijvers," En vervolgens: "van over varen
over de Leek gegeven 4 stuijvers, van daer gegaen tot voor Gorcum in
stadsherberge ende aldaer benacht." Hier begon de reis erg móeilijk
te worden, "overmits het perijckel door den groeten ijsganck een

1

"Ruym een jaer geleden hebben Heeren Regenten van Oirschot haare
dorps vroutvrouw afgezet om haer zeer slegt en schandelijk gedrag en
levenswijse, daer niet alleen haare kinderen maer zelfs de geheele
wereld bijna dagelijx ooggetuijgen van waeren, en om heer groote
overgegevenheijd aan den sterken drank, loopende haast dag aan dag
dronken langst den weg, zelfs zoo dat zij dikwils ter nauwernood op
de been houden konde, waardoor zij ten eenemaal uijter staat was om
haere functie van behoore en met de vereijste omzichtigheijd te
tracteren, zijn de vrouwen, die haar benoodigt hadden, menigmaal int
uijterste gevaer en door haar voor altoos ongelukkig gemaakt te worden, daar reeds staaltien van voorhanden waaren, zodat Hun Eerw.
na haer alvorens een en andermaal gewaarschuwt te hebben, eijndelijk
genoodzaakt zijn geweest, haer voor Hun Eerw. te doen verscheijnen,
en naar haer wangedrag onder't oog gebragt te hebben, haar uijt den
eed te ontslaan en van haere functie te ontzetten, daer zij niets
tegen zeijde maer in tegendeel bedankte zij Hun Eerw., dat ze haar
op vrije voeten gezet hadden. Daerop heeft men, na zeer veel moeijtens aangewent en van alle kanten geinformeert te hebben na een bequaam subject, circa 5 maanden naderhand een andere vroutvrouw, van
welkers bequaamheijd en goed gedrag men door zeer loffelijke getuijgenisse ten vollen overtuijgt was, in haer plaats beroepen, zelfs met
een merkelijke vermeerdering van tractement uijt hoofde van haere
bequaamheijd. Ondertusschen staande de vacatuure bleef het afgezette
zwijn haar functie exerceren, dat men oogluijkende moest passeren omdat er geen andere was, dog nadat de andere was aangestelt en zich
metterwoon hier ter neder had gezet, daar men de ingezetenen bij eene
publicatie van adverteerde zelfs met de redenen en motivens die Hun
Eerw. gehad hadden om de oude te casseren en deze in haar plaats aan
te stellen met recommandatie en verzekering, dat daarvan een gerust
gebruijk konde gemaakt worden, zoo is egter het oude zwijnegel blijven voortvaeren haere functie te exerceren en de nieuwe vroutvrouw op
alle wijze te onderkruijpen zoo met het werk voor half geld te verrigten als met de nieuwe aangestelde te lasteren en de vrouwen wijs
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daar zij mij reeds een en andermaal haer beklag over heeft komen doen,
dog dat nu zoo ver ging, dat zij mij schrijende betuijgde, dat zij,
indien het zoo voort ging, onmogelijk kon bestaan te meer terwijl er
nog al twee vrouwen behalve de afgezette waeren, welke - schoon niets
van de zaak verstaende - egter assurant genoeg waaren om niet alleen
de gezondheijd maer zelfs het leven van vrouwen en kinderen er aan te
sacrificeren, om de functie meede te tracteren."
De briefschrijver verzoekt het gemeentebestuur, de nieuwe vroedvrouw
te "protegeren" en de oude vroedvrouw de uitoefening van deze functie
onmogelijk te maken.

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
(vervolg)
11.

HET GILDE VAN ST.-JAN TE OERLE
(Gildecharter van St.-Jan te Oerle, beoorkond door stadhouder
Jan Coenen.)

Wij Jan Coenen Stadhouder van onzen allergenadigsten Heer den Keizer
en zijne directie van Kempenland allen die dezen onzen brief zullen
lezen, Salut.
Alzoo die getrouwe Hoofdman, Koning, Deken en Gezworen van de Gilde
van de Colveniers in de Vrijheid van Oerle voor hun zelven en vermaninge der gemeene gezellen van de voorschreven Gilde mij nu tot onze
vermaninge overgebracht en geëxhibeert hebben zekere Ordinantie en
Statuten bij geschriften daarop zij Luiden, overmits dat zij woonachtig zijn op de frontieren van den Lande van Geldre hetzelve nu
toebehoorende is aan onzen voornd Genadigen Heere den Keizer en ook
op den frontieren van den lande van Luidigh en dat zij eertijds
groote schade van de voornste landen van Gelder en Luydigh geleden
hebben daar zij nu ontwijvelijk hopen van nu voortaan daar af ongelast te wezen, daar waar somwijlen aldaar nog dagelijks verkeerende
zijn diversche snaphaan, die den lande van Brabant en alomme de kooplieden afzetten en hunne coers van de voorn. Vrijheid daarent plagen
te nemen, hoewel de geledene 't zelve niet wisten en konden zij eertijds van die voors. landen groote schade geleden hebben, en of de
voors. landen onzen genadigsten Heere den Kever afhendig gedaan
werdt dat zij ongetwijveld hopen, neen, zo hebben zij Luyden tot
mijn goeddunken en ter eere van Sint-Johannus, patroon van die voors.
Vrijheid een Broederschap begeert van de Colveniers om altijd daarmede ten dienste te staan als de nood wezen zal gelijk andere naburen der Vrijheid van Oerle, biddende mij dezelve Broederschap te
willen confirmeeren van wegens onzen genadigsten;Here den Keizer en
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en formeeren gelijk ons dit goeddunken zou, zoo is dat wij deze ordinantie geinsiseert en doorzien en dezelve augmentatie, retractie en
vergadering correctie in sommige artikelen als ons dat oorbaar gedacht
heeft en geconfirmeert hebben van mijne officie wegen en confirmeeren
bij dezen willen dat ze voortaan onverbrekelijk onderhouden worden in
der voegen en manieren hiernaar verklaart.
In den eersten, dat de gemeine gesellen van de schutterijen altijd
een hoofdman zullen hebben, zulks als zij bij weten en goeddunken van
mij of des schouttetens namaals wezende of zijn Stadhouder in der tijd
toe kiezen en ordonneeren zullen om hun lieden altijd voor te staan en
in eere te houden.
Item zullen hebben eenen koning als telken jaren dengenen, die den
papegaai afschieten zal,
Item, dat daartoe nog twee dekens met een gezworen dienaar of knaap
zijn.
Item dat getal van colveniers gildebroeders vijftig personen, hetzij
luttel min of meer.
Item, dat eenieder schutter, tegenwoordig in de voors. Gilde en die
namaals daarin zal ontvangen worden, gehouden wordt den behoorlijker
eed te doen, mits leggende zijne twee voorste vingers van zijn rechterhand op het Kruis en zweren God Almachtig, zijne gebenedijde Moeder Maria, het Allerheiligste Sacrament en onzen Patroon, den H. Johannus, van die voors. vrijheden te eeren, den Hopman, Koning en Dekens tot alle vergaderingen en Schutterijen hetzij op doelen, maal-.
tijden of anderszins als 't hun bij den gezworen knaap zal verwittigd
worden, deze onze navolgende staten en ordonnantiën te onderhouden en
voorts anderszins alles te doen, dat een goed gildebroeder behoort te
doen.
Item, dat niemand in deze Gilde zal ontvangen worden, tenzij hij den
Hopman, Koning, Dekens en gemeene gezellen daar nu een bekwaam toe
zal zijn, dan zal hij voor zijne receptie gehouden zijn zijnen eed
te doen als bovengezegd is en eerst gevende een half ton bier aan de
gildebroers.
Item, dat ieder schutter hebben zal een goed geweer, wel gestoffeerd
en desnoods altijd met een half pont kruit en bijzonder die van nu
voortaan ontvangen zullen worden binnen 14 dagen, nadat zij den eed
gedaan zullen hebben op boete van 12 stuivers.
Item, dat niemand voortaan uit de gilde gescheiden of gezet zal mogen
worden tenzij dat den dekens 14 dagen te voren te kennen gegeven worde, en dat het van deselve dekens voorts overgebracht worde aan de gemeene gezellen, welke verstaan de redenen daartoe moreerende en zooverre zij ze fondeert vinden, als om valschen eed, om doodslag of andere notabele excesse zullen kunnen.
Item waart zaken dat eenige schutters van buiten hier in de vrijheid
kwamen schieten, in zulke gevallen zullen daarmede mogen schieten,
die de deekens daartoe ordonneeren zullen en schieten tot om twee
gulden wijn, die de gemeene gezellen gelijk betalen zullen, en die
dan overschietten wil, zal zulks mogen doen op zijn eigen kosten.
Item alle onkosten of verteeringen die deze dekens zullen ordonnee-
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zijn te betalen en elk van hun zijn behoorlijke portie daarin te geven: zoo wie daarin gebrek gehouden wordt, denzelven zijn voors. portie afpanden en de panden verkoopen, zooverre als zij ze niet lossen .
willen, zonder verder solemniteiten van recht daarop te mogen houden;
Item waartzaken, dat daar twist of iets anders onder de gezellen
viel, dat zullen de dekens accordeeren en nederleggen naar gelegenheid der zaken en als hun die zaak te zwaar viel en dezelve niet nederleggen, zoo zullen zij ze bij den Hopman daarvan uitspraak doen,
zal men schuldig zijn dan te achtervolgen, indien daar niemand daartegen zeggen wilde, die zal zijn kleederen daar nederleggen en zijn
uitscheid goed geven en nochthans staan ter correctie der Heeren en
van de landrecht;
Item men zal alle jaar vier Kolfdagen houden of Gezelschappen, te
weten: op kermisdag, Sacramentsdag en op den dag dat men den papegaai schieten zal, en op dezelve dagen telken keer den wimpel uitsteken, ook elke gezel zal dan verplicht zijn op de kamer te komen
met zijn kleeren en pulver op de verbeurte alzoo dikwijls als men
daar gecalameert, en dan daartoe zijn boete te betalen van de verteeringen en kosten die daar gemaakt worden en dat zij daar komen of
niet dan zal men op kermisdag geenen kost houden, maar als de Deken
of andere van de Gezellen op andere dagen vergaderen en samen teeren, eten en drinken of gezelschap houden willen en den wimpel uitsteken, dat zullen zij wel mogen doen eenieder op zijn eigen kosten,
maar die daar niet inkomt, die zal dan daar niet ingehouden zijn,
tenware zij om zaken vergaderende gemeene gezellen of Gilde aangaande alsdan zijnen eed vermitteren (?) met terstond te betalen 12 stuivers, tot de Gilde, dede hij dit niet, zoo zal men hem mogen afpanden
binnen 14 dagen nadat hem zijnen eed verlaten zal zijn zonder eenige
verderen solemniteiten van recht daarop te mogen houden;
Item zoo wanneer iemand van deze Gildebroers aflijvig wordt, zoo zullen de dekens hunnen knaap omzenden om hun te adverteeren dat zij het
doóde lichaam van den aflijvige schuldig zijn met haar schutterskleederen in de Kerkte brengen en te dragen en de Mis van Requiem en
vigilie daarover te doen houden, en in deze mis te offeren op straffe
van 60 c. eiken keer zoover te weten haar daar toe gedaan, ten ware
het voors. lichaam van pest of andere besmettelijke ziekte gestorven
zij ten ware het achterblijven met noodelijke zaken verontschuldigd
kon, in welk geval zij zulks met harer purgeeren mogen, des zullen de
erfgenamen van den doode gehouden zijn de Gilde daarvoor te betalen
een half ton bier; Bij gebreke hierin mag verhaald worden op zijne
reste nagelaten goederen;
Item zoo wanneer de Gildebroers in haar gezelschap vergaderen en te
zamen drinken en dekens willen rekenen, zoo zal de gebrekkige gehouden zijn te rekenen op eene boete van 12 st.;
Item, dat niemand van de Gildebroers, als de wimpel uithangt, zoo
dronken zal mogen wezen dat onder de.gemeene gezellen of op de straat
iets miskwam op eene boete van 12 st.
Item zoo wat gezellen van deze schutters onbetamelijken eed tweeren
of eenige onnutte dingen voortzetten of iemand van zijn medegezellen
vloekte of onzedelijke kijfwoorden toesprak, in gramschap of misdeed
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van de Gilde;
Item het gebeurde, dat iemand van de Gildebroers schimninge of bedreigende woorden uitsprak tegen de Dekens, die zullen de hoofdman en
dekens tot haar discretie mogen corrigeeren;
Item zoo wie in de colveniers den wimpel uithangt, komt teeren en
zijn gelag niet betaalt of der waardinnen woord niet heeft zal verbeuren 12 st., zooals hij in rekening van den gelage in gebreke gevonden
wordt;
Item als men den papegaai schiet, zullen de Dekens hun rekening gehouden zijn te doen bij geschrift en bij hunnen eed van alle zaken de
schutterij aangaande, die binnen het jaar gevallen zijn en dan zal
men een van hen afzetten en een anderen nieuwen in zijn plaats aannemen;
Item men zal niemand bij het gezelschap laten drinken die niet van
het gezelschap zijn, meer dan eenmaal op eenen dag en dan twee of
driemaal op eenen dag tamelijk te drinken geven, zoowie gevonden wordt
ter contrarie te doen zal gehouden zijn diens gelag te betalen, die
hij daar brengt en zittende houdt;
Item zoo wie den papegaai afschiet of koning wordt, zal niet gehouden
zijn eenige spijs van eten of drinken te geven of te bereiden des
avonds, maar de schutters zullen hem naar huis brengen, zonder eenige
onbetamelijkheid te bedrijven;
Item zoo wie den papegaai drie jaren achtereen afschiet, die zal het
juweel daarmede mogen winnen, maar de gemeene gezellen mogen dat juweel lossen met een ons zilver, en hem daartoe nog te leveren drie
zilveren papegaaikens bij hem te dragen tot een teeken, dat hij keizer is, dus zal hij daarenboven van nu af tot aan zijn levenslang elk
van de vier principaal kolfdagen zijn gelag vrij hebben en op alle
schutterlijke feesten zitten gaan en staan boven den koning als eenen
keizer, wel nochtans verstaande, dat de drie voers. papegaaikens zal
waarborgen moeten en beloven na zijn dood wederom over te doen leveren aan de Gilde.

